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Juve dnes čeká prestižní zápas o první místo ve skupině s již tradičním soupeřem..

Snad není potřeba se příliš věnovat postupové matematice, ale pokud to dobře chápu, tak dnes
Juve hraje „pouze“ o první místo ve skupině. Oproti tomu Atlético Madrid by ještě mohlo
nepostoupit a stalo by se tak poprvé po devíti letech v Lize mistrů. Navíc věřím, že by dnes
hosté rádi aspoň částečně vrátili překvapivý obrat z loňského playoff.

Forma Atletů v posledních pěti zápasech je alespoň dle výsledků spíše slabší. Venkovní remízy
s Alavesem, Sevillou a v mminulém kole s Grenadou, prohra v Moskvě a jediná výhra doma s
Espanyolem nevypadají nijak nebezpečně. Bohužel už nestíhám Atlety v lize sledovat jinak než
výsledkově, takže žádná hlubší analýza neproběhla. Nicméně je vidět, že na marodce zůstává
pár důležitých jmen, což si v kombinaci s letní přestavbou zatím příliš nesedlo. Přecejen odešli
oba dlouholetí beci Filipe Luis s Juanfranem, kapitán Godín a také Lucas Hernandez. To se
musí v obrané linii projevit. K tomu chybí Vrsaljko a hlavně Savič s Gimenézem, kteří prakticky
zařídili bod z minulého vzájemného zápasu. Ze zálohy sice zmizel Rodri, ale tam Atlético nikdy
bota netlačila a alespoň mají moji oblíbenci Saul Niguez a Thomas Partey více prostoru :) Horší
to je však s útokem, kde sice Félix zatím solidně supluje roli po Griezmannovi, ale pro dnešní
zápas pravděpodobně ještě nebude plně fit. K tomu se před pár dny podrobil operaci ploténky
Diego Costa a cca tři měsíce bude mimo hru. Útok tedy bude stát na nejlepším střelci Atlética,
na Alvaro Moratovi.

Juventus na tom je o poznání lépe. S jistotou bude chybět hned několik hráčů. Chiellini, Perin,
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Pjaca, Can a Mandzukic. S otazníkem je případný start u hráčů De Ligt, Bernardeschi a prý i
Alex Sandro. Zraněný je bohužel i hrdina poslendího zápasu LM - Douglas Costa. Do sestavy
se naopak vrátil po záhadném zranění Cristiano Ronaldo, tak snad letos konečně předvede
něco lepšího, než jsme viděli doposud.

Za Allegriho bychom viděli tradiční pragmatický výkon s extra dávkou pragmatismu. Jen těžko
se však dá odhadovat, jak bude probíhat dnešní zápas. Nicméně sázkové kanceláře svorně
vypisují nižší kurzy na Juve, tak snad to tak opravdu dopadne.

Předpokládané sestavy jsou vždy výstřel do tmy, tak je berte s rezervou.
Juventus FC: Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Demiral, De Sciglio - Khedira, Pjanić, Matuidi
- Ramsey - Higuain, Ronaldo
Atlético Madrid: Oblak - Trippier, Felipe,
Hermoso, Lodi - Koke, Partey, Herrera, , Lemar - Morata, Félix

Allianz Stadium, Turín
26.11.2019 21:00 CET
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