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Atalantě jde o všechno, nám víceméně o nic. Co z toho bude?

Atalanta je letos opět našláplá, trenér Gasperini odvání vynikající práci a odměnou jim
pravděpodobně bude účast v předkole Ligy mistrů. Atalanta by si minimálně za letošní ročník
zasloužila LM hrát, jejich útočný fotbal by mohl být příslibem pěkného utkání i dnes večer.

Poslední vzájemné střetnutí skončilo vyřazním Juve z poháru, to ale nikoho zas tak moc
nemrzlo, protože tehy se ještě počítalo s účastí v Lize mistrů minimálně v semifinále. V lize s
občas Atalantě podaří uhrát s námi remízu, často ale jsme to ve vzájemných utákních my, kdo
se o bod bojíme a jsme za něj rádi. Bergamo nakonec vytoužené trofeje v italském poháru
nedosáhlo, ve finále prohráli z římským Laziem 0:2. Účast v Lize mistrů se tak pro ně stává
jediným možným úspěchem a udělají pro nic vše. To potvrzují i vynikající výsledky v lize: z osmi
ligových zápasů vyhráli 6, dvakrát si z utkání odnesli bod, a to se silným Interem, ale zase
trochu překvapivě doma s Empoli. Protože pátý AS Řím včera zaváhal, mohl by dnes Bergamu
stačit i bod, a pokud by v posledním kole vyhráli, Liga mistrů je nemine. Atalanta ale rozhodně
má na to, aby nás porazila.

Co se týče Juventusu, tento týden se samozřejmě nemluví o ničem jiném, než o konci trenéra.
Neustále se propírá jeho nástupce, popř. hráči, který v tým v létě opustí. To, jak dopadnou dvě
poslední ligová kola u nás nikdo neřeší. Hráči si ale mohou alespoň zahrát pěkný fotbal,
nastoupí patrně nejsilnější sestava. Před domácími fanoušky by se měl jako kapitán loučit
Andrea Barzagli. Hlavně kvůli němu si asi dost z nás večer zápas pustí, protože co si budeme
nalhávat, mnoho z nás u poslední ligové zápasy sledovalo ani ne jedním okem.

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC - 433:
Szczesny - De Sciglio, Barzagli, Bonucci, Spinazzola - Can, Pjanic, Matuidi - CUadrado, Kean,
Ronaldo.

Atalanta Bergamo - 3412:
Gollini - Hateboer, Mancini, Masiello - Castagne, Freuler, Gosens, De Roon - Gomez - Iličić,
Zapata
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