


Do České Lípy přijel odvěký rival z Mělníka
Dnes 13. 9. se od 20:30 odehraje utkání 2. kola VARTA Futsal Ligy. Na 
palubovce v České Lípě se proti sobě postaví FC Démoni Česká Lípa a 
SK Olympik Mělník. Oba celky jsou vyrovnanými rivaly ještě od doby, 
kdy byly ve druhé lize. 
Tomu nasvědčuje i loňská 
tabulka kdy po základní 
části skončili Démoni 
hned za Mělníkem. 

Představení hostujícího týmu
SK Olympik Mělník byl založen v roce 1992 Jiřím Bunešem. V jeho 
šlépějích postupně pokračovali Stanislav Hlaváček, Petr Proksch až 
po součastného lídra Pavla Šubu, který vede Olympik od roku 2004. 
Během letité existence prodělal klub postupný vzestup od začátků v 
okresních soutěžích až po 1. ligu. Olympik vyhrál 3x 2. ligu (naposledy 
2016/17) a celkem strávil v nejvyšší soutěži 3 roky (v letech 2008/09 
10. místo, 2009/10 12. místo a 2014/15 12. místo) a nyní 2017/18. V 
roce 2006 se Olympik probojoval do finále poháru ČMFS, kde podlehl 
Vysokému Mýtu 1:6. Olympik sází na svou mládežnickou základu a 
jeho junioři patří mezi nejlepší v ČR (U-19 3x stříbro 1x zlato, U-17 1x 
bronz). Skoro všichni hráči, kteří teď za A-tým Olympiku nastupují, si 
zahráli alespoň za jeden juniorský tým.





Ve druhém kole nás čeká nesmírně důležité utkání a po vy-
dařeném prvním utkání budeme chtít potvrdit zisk z Brna a 
před domácími diváky budeme chtít bodovat.

Trenér Démonů Karel Kruliš

Konec zápasu s Libercem se nám vůbec nepodařil a ztratili 
jsme důležité body. Máme tedy co napracovat a je potřeba, 
abychom z České Lípy neodjížděli s prázdnou. Bude to však 
velmi těžké utkání, Lípa hodně posílila a má výborný tým 

plný zkušených futsalistů. Předvádí skvělé výkony, v 1.kole si odvezla 
bod z horké palubovky z Brna a v pátek bude favorit. Abychom uspě-
li tak k zápasu musíme přistoupit s maximální koncentrací a nedělat 
chyby jako v minulých utkáních, protože bychom za ně byli tvrdě po-
trestáni. Dáme do toho všechno a věřím, že potom můžeme uspět.

Trenér Olympiku Jakub Němec


