LM: Juventus-Bayern 0-2

Úřadující italský šampion nemohl na nic čekat a od prvního uvedení míče do hry se snažil
ohrozit soupeřovu branku, ovšem tato herní činnost se Staré dámě moc úspěšně nedařila.
Záhy sice z hranice vápna natáhl uzdravený Vučinić, avšak nedůrazná přízemní střela Neuera
z klidu nevyvedla. Na opačné straně to po Ribéryho pasu zkoušel Mandžukić, do cesty se mu
ale postavil obětavý Bonucci.
Mnichované se postupem času stále více chopili dirigentské taktovky a vytrvalým držením
míče si chovali protivníka na distanc. Naproti tomu po Schweinsteigerově volném přímém kopu
hlavičkoval van Buyten, belgický reprezentant však tentokráte nepotvrdil svoji výstavní
disciplínu a prostor ohraničený třemi tyčemi nenašel. Odpověď si ve 23. minutě nachystal z
volného přímého kopu Pirlo, povedenou ránu směřující do levé šibenice však skvěle reagující
Neuer vyrazil! Jinak ale zůstával německý reprezentační brankář nadále takřka bez práce, když
musel reagovat jen na ojedinělé střely z dálky.
Bayern naproti tomu působil vrcholně efektivním dojmem. Mandžukić naprosto ukázkově
sklepl pro Müllera, jeho pohotový projektil se však do vymezeného prostoru nevešel. O poznání
lepší parametry měla po odvráceném rohu dělovka Alaby, pohotový Buffon však držel akcie
svého týmu nad vodou! Do odraženého míče se těsně před pauzou opřel také Ribéry, jeho
pokus ale postrádal razanci i přesnost a strážce domácí branky tak neměl výraznější problémy.
Nastavené tempo pokračovalo i ve druhém dějství. Pirlo to opětovně zkoušel ze standardky,
stejně jako za pár okamžiků později Quagliarella, však úspěch neslavil. Tradičně na sebe
strhával velkou pozornost aktivní Robben, který si udělal dobrý den hned z několika protihráčů,
ovšem technickou střelu nasměroval pouze do tyče Buffonovy svatyně! Alaba si rovněž na
italského brankáře nepřišel.
Čekání na otevření skóre však bylo krátce po hodině hry u konce: Schweinsteigerův volný
přímý kop našel hlavu Martíneze, tomu sice ještě radost pokazil skvěle reagující Buffon,
odražený balón však přece jen dopravil na místo určení Mandžukić - 0:1! Antonio Conte
následně poslal na hřiště hned několik čerstvých hráčů, ani to však nebylo turínské družině
pranic platné. Bavoři na trávníku kralovali...
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a domácí fanoušci začali zaplněný stánek houfně
opouštět, čímž dali jasně najevo, že už svým oblíbencům prostě a jednoduše nevěří. Pojistit
hubený náskok mohli krátce po sobě Müller a Robben, ale nakonec se to povedlo až
střídajícímu Pizarrovi, jenž těžil ze skvělého pasu Schweinsteigera a zaznamenal tak v Lize
mistrů již pátý zásah - 0:2!
Juventus 0-2 Bayern (0-4 agg)

Scorers: Mandzukic 64 (B), Pizarro 91 (B)
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Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin (Isla 69), Pogba, Pirlo, Marchisio
(Giaccherini 78), Asamoah; Vucinic, Quagliarella (Matri 66)

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Dante, Van Buyten (Boateng 35), Alaba; Schweinsteiger, Javi
Martinez; Robben, T Muller, Ribery (Luiz Gustavo 80); Mandzukic (Pizarro 83)

zdroj: eurofotbal.cz(Jiří Vojík), football-italia.net
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