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Po výborném úvodu do vyřazovací fáze Ligy mistrů se vracíme zpět do Serie A. Juventus
tentokrát čeká staré známé Empoli.

Empoli se narozdíl od dnešního soupeře v této sezóně nedaří tak, jak by si asi přálo. Drží se
sice nad pásmem sestupu, ale to docela tesně, i když náskok na prvního sestupujícího má
solidní, 8 bodů. Empoli je s Juventusem poměrně pevně svázán, Stará dáma sem posílá nabrat
zkušenosti své budoucí hvězdy. Modrobílým dresem prošel například Claudio Marchisio nebo
Sebastian Giovinco, i když ten se hvězdou v Juventusu nestal. V minulém kole Empoli doma
nestačilo na dobře hrající Lazio a z posledních čtyř zápasů si tak odneslo jediný bod za remízu
s Turínem. Forma tedy rozhodně není oslnivá, navíc s Juventusem se jim dlouhodobě nedaří.
Poslední bodový zisk, remíza, bychom našli v roce 2008.

Juventus je na tom samozřejmě nesrovnatelně lépe. Vede ligu o sedm bodů a výborně vykročil i
do osmifinále Ligy mistrů, z Porta si odvezl vynikající výsledek 0:2. Protože program zápasů
italského mistra začíná být nabitý, dostanou pravděpodobně příležitost ti hráči, kteří nepatří do
základní sestavy. Mohli bychom tak vidět Rincóna, Pjacu a Marchisia, který je po zranění a
změně systému až náhradníkem Sami Khediry. Allegri na tiskovce před zápasem řekl, že pro
Marchisia je momentálně ideální hrát jeden zápas týdně, protože se teprve dostává do správné
formy.
Do obrany se vrátí potrestaný Bonnuci,
vedle něj by mohl hrát Rugani. Lichtsteinera napravo vystřídá jeden ze dvou hrdinů zápasu s
Portem, Dani Alves. I Pjaca by mohl začít od začátku, a to místo Cuadrada nebo Mandžukiče.
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Juventus FC - 4231:
Neto - Dani Alves, Bonucci, Rugani, Asamoah - Rincon, Marchisio - Pjaca, Dybala, Mandzukić Higuaín

Empoli FC - 433:
Skorupski - Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual - Krunić, Dioussè, Croce - El Kaddouri Maccarone, Pucciarelli
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