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Jeden z kdysi velkých zápasů, dnes klání lídra s průměrným týmem.

Milánu už se několikátý rok po sobě nedaří, marně se snaží oživit roky své největší slávy, kdy
byl nejlepším klubem v Evropě. Letos měl svoji cestu zpět na vrchol začít, ale zažívá cestu ke
dnu. Momentálně je na 13. pozici, tedy ve spodní polovině tabulky a od pásma sestupu ho dělí
pouhých 5 bodů. Dá se to považovat za historický neúspěch. Kdysi slavný tým ze San Sira
postrádá všechno, hráčskou kvalitu, dobrého trenéra s vizí a z toho samořejmě plynoucí
taktickou vyspělost i týmovou soudržnost. V posledních zápasech porazil pouze SPAL, remízu
uhráli černobílí s Lecce a podlehli Laziu, římskému AS, Fiorentině, Turínu i silnému Interu. Dnes
večer to budou mít ještě těží, protože Juventus samozřejmě nebere nic jiného než výhru, Milán
má důležité hráče na marodce a z Allianz stadium se body neodvážejí.

Naši bianconeri na poslední chvíli zachránili 3 body v Lize mistrů v Moskvě. Krásný gól Costy
nepotřebuje další komentář, za rozbor by spíše stála nemastná neslaná hra. Držení míče sice
jednoznačně na naší straně, ale příležitostí málo a naopak mnoho chyb v obraně. Kdo po
Sarriho nástupu čekal i nástup krásného fotbalu, musí být zklamán. Výsledky ale jsou jak doma,
tak v již zmiňované Lize mistrů, a nic by na tom neměl změnit ani dnešní večer. I když Milán se
bude chtít o ten bodík porvat. Po nepřesvědčivém Ruganiho výkonu jsme rádi, že se vrací do
stoperské dvojice De Light. Vlevo opět Sandro (kdy se zraní on nebo Bonnuci, když
neodpočívají?), vpravo překvapivě kvalitní bek Cuadrado. Záloha - trn v oku většiny našich
fanoušků, bude v tom nejtypičtějším složení Khedira, Pjanič, Matuidi, před nimi buď Costa nebo
Bernardeschi a vepředu podivná dvojice Higuaín - Ronaldo, která na papíře vypadá světově, na
hřišti ale předvádí podivně průměrné až podprůměrné výkony.

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC - 4312:
Szczesny – Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro – Khedira, Pjanić, Matuidi –
Bernardeschi/Costa – Higuaín, Ronaldo

AC Milán - pravděpodobná sestava:
Donnarumma – Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernández – Paquetá, Bennacer, Krunić –
Rebić, Piatek, Calhanoglu
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