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Zatím se nám po všech stránkách daří, Parma by nemusela být doma problém.

Parma se snaží navázat na její slavné roky v devadesátých letech, kdy bojovala v evropských
soutěžích a drži se na vynikající 7. příčce v tabulce. Pro tým, který poslední roky napak bojoval
o existenci v Serii A, je tento ročník italské nejvyšší soutěže zatím extrémně úspěšný. Na
Allianz stadium se ale pro body nejezdí.

Fanoušci Juventusu jsou namlsaní z posledního zápasu v italském poháru, kdy bianconeri
potěšili fanoušky nejen super výsledkem 4:0, ale také předvedenou atraktivní hrou. O tu se
starali především kapitán Dybala, který hýřil aktivitou, sebevědomý Bentancur uprostřed zálohy
a snaživý rychlík Costa. Ten sice mnoho pokazil, ale počítejme s tím, že se stále zotavuje po
dalším zranění a o místo v základu zase zabojuje. Což asi paradoxně přidělá starosti trenérovi
Sarrimu, který už teď neví, koho má stavět do základu a zda hrát na dva nebo na tři útočníky. S
uzdraveným Costou v plné formě to bude zase o něco těžší. Momentálně je rozhodně až
čtvrtým v pořadí a to o svou šanci bojuje stále Bernardeschi a také Ramsey.

Doufejme tedy, že se v dnešním večerním zápase nevrátíme k chodícímu fotbalu a navážeme
na vynikající start do jarní části, kdy máme 10 vstřelených gólů a pouze jeden inkasovaný, a to
po třech zápasech! Naopak Parma má v novém roce zápornou bilanci, dvě prohry a jednu
výhru. Tým s Jurajem Kuckou, Darmianem a Gervinhem tak bude spíše chtít navázat na tři
výhry v řadě v prosinci, kdy si připsali velmi cenné vítězství i proti Neapoli. To Juventus ale
nedopustí.

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC - 4312:
Szczesny – Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro – Rabiot, Pjanić, Matuidi – Ramsey
– Dybala, Ronaldo

Parma Calcio - 433:
Sepe – Darmian, Iacoponi, Alvés, Gagliolo – Kucka, Hernani, Kurtić – Kulusevski, Inglese,
Gervinho
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