Champions League - Preview: Atlético - Juventus

Zatímco Atlético přišlo hned o několik základních stavebních kamenů svého loňského
nebývalého úspěchu (za všechny jmenujme trio z Chelsea Diego Costa, Thibaut Courtois, Filipe
Luis), Juventus zase opustil úspěšný trenér Antonio Conte, jenž nyní zastává funkci kouče
italského národního týmu. Jeho nástupce Massimiliano Allegri si doposud vede slibně a ve
všech ligových střetnutích nové sezony potvrdil vítězně roli favorita, ovšem na opravdový křest
ohněm v podobě špičkového protivníka dojde až nyní ve středu.

Pod větším tlakem půjdou do zápasu domácí. Svěřenci Diega Simeoneho totiž překvapivě
nezvládli úvodní kolo v Řecku, kde s nevyzpytatelným Olympiakosem prohráli 3:2, zatímco
Juventus na domácí půdě přehrál Malmö 2:0. "Začali jsme dobře tím, že jsme první kolo vyhráli,
to se nám třeba dříve nedařilo," připomněl Claudio Marchisio například loňské trápení Juve,
které vyvrcholilo až třetím místem ve skupině a degradací do Evropské ligy. "Mít nad Atlétikem
šestibodový náskok by byl fantastický krok směrem k postupu."

"Víme, že nemůžeme selhat," kontruje obránce Juanfran. "Už jsme v této soutěži narazili
jednou, být to dvakrát, tak jsme skoro vyřazení. Potřebujeme vyhrát za každou cenu, jsem o
našem prvenství přesvědčený. Přijíždí k nám jeden z nejlepších celků v Evropě a my budeme
připravení. Kdykoli jde do tuhého, jsme ještě lepší."

Sebevědomí je u domácích na místě. Kromě mimořádného úspěchu v domácí lize přece zvládli
vybojovat i finálovou účast v loňském ročníku Ligy mistrů, kde je od výhry celé soutěže dělilo
jen pár minut. Na domácím stadionu pak z posledních devatenácti soutěžních utkání v
evropských pohárech zvítězili hned v sedmnácti. Dokonce ani změny v hráčském kádru nemají
podle všeho vliv na výkony ve "velkých" zápasech. Naposledy se o tom přesvědčila Sevilla,
sama ve výtečné formě, která si přesto odvezla v posledním ligovém kole výprask 4:0.

Juventusu bude ve středu večer chybět tvůrce Andrea Pirlo, zatímco Martín Cáceres se stihnul
zotavit z potíží se stehenním svalem a měl by být připraven nastoupit. Na druhé straně se dá
očekávat start Maria Mandžukiće, přestože chorvatský útočník v Řecku před dvěma týdny utrpěl
zlomeninu nosu. A možná svou šanci dostane i další letní posila Alessio Cerci, jenž ještě loni
působil v kádru rivala Juventusu, FC Turín.

1/2

Champions League - Preview: Atlético - Juventus

Atlético Madrid - pravděpodobná sestava:

Oblak - Juanfran, Miranda, Godín, Siqueira - Gabi, Tiago - Turan, Koke, Griezmann Mandžukić

Juventus FC - pravděpodobná sestava:

Buffon - Ogbonna, Bonucci, Chiellini - Lichtsteiner, Pogba, Vidal, Marchisio, Evra - Tévez,
Llorente

Champions League, základní skupina A – Atlético Madrid vs Juventus

Začátek zápasu: 1. října v 20.45 CET, Madrid

Zdroj: eurofotbal.cz
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