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Empoli si drží zatím velmi solidní pozici ve středu tabulky. Jejich bilance vsítěných a
inkasovaných gólů není nijak oslnivá, přesto se výsledky dostavují. Z posledních tří zápasů si
odnesli dvě výhry. Nejlepším střelcem týmu je se čtyřmi góly italský záložník
Riccardo
Saponara.
Empoli nemá s Juventusem nijak oslnivou bilanci, v naprostě většině zápasů dominoval herně i
výsledkově turínský mistr. Společným tématem jsou hráči, které Juventus do Empoli posílá na
hostování. Své si tu odehráli a první zkušenosti sbírali Sebastian Giovinco a Claudio Marchisio.
Velkým tématem je pak Daniele Rugani, který v Empoli hostoval minulý rok. Pro letošní sezónu
si ho trenér Allegri stáhl do týmu Juventusu, mladík ale zatím zahřívá lavičku a v Serii A se na
hřiště ještě nepodíval.

Juventus v minulém kole v nastavení porazil městského rivala AC Turín, ale že by se blýskalo
na lepší časy asi nikdo z fanoušků neřekne. Dokonce se zdá, že nejen-že se výkony italského
mistra nezlepšují, ale jakoby Juventus hrál čím dál hůře, což se herně i výsledkově promítá jako
do Serie A, tak do Ligy mistrů, kde si parádně rozjetý ročník začíná poněkud komplikovat.
Trenér Allegri tedy stále hledá optimální rozestavení a systém. Pogba ani Marchisio zdá se
zatím nenaplňují očekávání tahounů mužstva, ale vše má snad svůj čas. Přichází také několik
potěšujících zpráv: Především se vrátil uzdravený Lichtsteiner a návrat to byl hned gólový.
Uzdravený by měl být také Khedira. Dle slov trenéra je tento zápas důležitý mimo jiné proto, že
Juventus chce konečně vyhrát dva zápasy v řadě, což se mu zatím v lize nepovedlo. Připraveni
by měli být všichni hráči kromě Asamoaha a Pereyry.

Pravděpodobná sestavy:

Empoli FC (4-3-1-2):
Skorupski - Laurini, Tonelli, Costa, Mario Rui - Zielinski, Maiello, Paredes - Saponara Pucciarelli, Maccarone

Juventus FC (3-5-2): ach jo :-/
Buffon - Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado,Sturaro, Marchisio, Pogba Mandzukić, Morata

12. kolo Serie A, Empoli vs. Juventus FC, Neděle 8.11. 15:00 CET, Stadio Carlo
Castellani, Empoli
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