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Středeční vyřazení nás bude ještě hodně bolet. Přesto by nám sobota mohla zlepšit náladu.

Vyřazení z Ligy mistrů nepřebolí ještě dlouho, co si budeme nalhávat, letos to prostě mělo vyjít.
Nicméně nám nezbývá nic jiného, než to nechat plavat a obrátit pozornost směrem k Serii A,
kde bychom opět o víknedu mohli slavit titul. Jak všichni, víme, stačí uhrát bod s Fiorentinou,
což by doma neměl být takový problém.

Trenér nemá důvod nechávat kohokoli odpočívat, čili bude chtít titul vyhrát dnes a před
domácím publikem. Postaví tedy to nejlepší, co má.

Fiorentina - takový sympatický tým, který v nedávných letech hrával pravidelně evropské poháry
a v němž jsme mohli najít nejednu hvězdu či pravidelného reprezentanta. Dnes se nachází v
mírné recesi, okupuje přesně střed tabulky - 10. místo. Má tedy klid, spadnout nemůže a
evropské poháry hrát taky nebude. S tím však fanoušci asi spokojeni nebudou, Fiorentina vždy
minimálně o poháry bojovala. Naděje je ještě v poháru, ve kterém se utká s Atalantou, ovšem
na její půdě a po remíze z domácího zápasu.

Bilance vzájemných zápasů vyznívá jednoznačně pro nás, v prosinci jsme ji na vlastní půdě
jednoznačně prazili 3:0. Fiorentina navíc nemá vůbec dobré období, poslední výhru najdeme až
v únoru, jinak z posledních osmi zápasů v lize vydřeli pouze 5 remíz a 3 prohry. To také stále
místo trenéra Poliho, kterého v dubnu nahradil známý Montella. Ten má d sipozici celý tým
kromě Pjacy, který ovšem do základu nepatří.

Nám se rozrostla marodka: Zcela mimo jsou Perin, Mandžukič a Cacéres, menší zdravotní
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problémy má stále Chiellini, Dybala a Costa. Uvidíme, zda se frustrace z neúspěchu v Evropě
projeví nezajímavým fotbalem, nebo naopak budou chtít hráči vše odčinit a spravit si chuť
vítězsvít 5:0. Doufejme v to druhé.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 433:
Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Spinazzola - Emre Can, Pjanič, Matuidi - Cuadrado,
Ronaldo, Bernardeschi

ACF Fiorentina - 352:
Lafont - Milenković, Pezzella, Ceccherini - Chiesa, Fernandes, Veretout, Gerson, Biraghi Muriel, Simeone
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