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Liga ide neuveriteľne rýchlo a po Derby della Mole tu mame ďalší náročný zápas. Cestujeme
do Milana, kde sa stretneme s miestnym AC.

Síce to už neplatí za taký zápas ako tomu bolo možno pred desiatimi rokmi, no stále je to
stretnutie dvoch talianskych veľkoklubov. Miláno už roky nehrá o Scudetto, no aj tak môže tento
zápas ponúknuť veľmi pekne futbalové predstavenie.
Miláno sa posledné roky trápi. Nedarí sa im poskladať konkurencie schopne mužstvo, v lige sa
trápia a výsledkovo sú ako na hojdačke. Aj toto je jednou z príčin prečo Miláno ustúpilo zo
svojich pozícii tak doma ako aj v Európe. Herne na tom nie sú až tak hrozne ako by mohlo
napovedať postavenie v tabuľke, no nedarí sa im zbierať body. Čo však vedia to je potrápiť
silnejšie mužstvá, resp. mužstvá postavene v tabuľke vyššie. A tuto sa musíme mat na pozore.
Nemalé problémy nám narobili aj v domácom zápase na jeseň, ale aj v semifinále Coppa Italia.
Individuálne majú šikovných hráčov vo svojich radoch, no akosi sa im nedarí tieto individuality
skĺbiť do jedného teamu. Nech to vyznie akokoľvek paradoxne, bol by som rad ak by Miláno
bolo tým Milanom z 90-tych rokov, resp. zo začiatku milénia. Bolo by to dobre pre ligu a aj pre
nás, určite by to oživilo boj o Scudetto.
V tomto boji nám akosi najviac pomáhajú práve mužstvá, ktoré nás chcú zosadiť z talianskeho
trónu. Najmä v poslednom kole vybuchli tak Inter ako aj Lazio. Inter doma stratil všetky body
proti Bologni (1-2) a Lazio prehralo taktiež doma práve s Milanom (0-3). A tento výsledok nás
musí držať na pozore! Zjavne Milánčania vedia spraviť výsledok a tri body nás len tak na San
Sire čakať nebudú. Môžeme však hrať s kludom, mame relatívne pohodlný 7 bodový náskok na
druhé Lazio. To síce hra svoj zápas na pôde Lecce, kde nastúpi ako jednoznačný favorit, no
uvidíme do akej miery sa dokáže otriasť z domácej prehry.
V Miláne nám pre karty budú chýbať dvaja hráči základnej zostavy – Paulo Dybala a Mathijs de
Ligt. De Ligta pravdepodobne nahradí Rugani (asi už ani nemá veľmi kto iný) a v útoku zrejme
uvidíme na hrote Higuaina. Uvidíme však čo vymysli Maurizio Sarri a ako zamieša zostavou.
Očakáva sa, že od začiatku bude hrať Bernardeschi – toho zrejme Sarri preferuje pred Costom,
ktorého využíva ako náhradníka v druhom polčase. Nemusí to byt zlý ťah, keď Costa je
neskutočne rýchly a môže tak platiť na vyčerpanú obranu domácich. Všetko sa však ukáže až v
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samotnom zápase. Ja opäť verím, že dokážeme vyhrať a tri body si odvezieme domov do
Turína. Dnes to vidím na výsledok 1-2 pripadne 1-3!
Predpokladane zostavy podľa tuttosport.com
AC Milan (4-2-3-1)
Donnaruma – Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez – Kessie, Bennacer – Selemaekers,
Bonaventura, Paqueta – Ibrahimovic
Juventus (4-3-3)
Szczesny – Danilo, Bonucci, Rugani, Cuadrado – Matuidi, Pjanic, Bentancur – Cristiano
Ronaldo, Higuain, Bernardeschi
Dátum a čas zápasu: 7.7.2020, 9.45pm
Miesto zápasu: Miláno, Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)
Rozhodca nominovaný na zápas: Marco Guida
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