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Jak zvládne Real Madrid slavné El Clásico proti Barceloně? Trenér 
zůstává i po výhře nad Plzní v ohrožení. Sledujte na DIGI TV

U nás si v neděli 28. října připomeneme 100. výročí založení Československa. Ve Španělsku fotbalové 
fanoušky čeká jiný velký svátek. Pravděpodobně neexistuje prestižnější duel než právě El Clásico. Na 
stadionu Camp Nou domácí Barcelona přivítá Real Madrid. Střet rivalů ve španělské LaLize sledujte 
exkluzivně na DIGI TV. Český televizní operátor má totiž jako jediný v nabídce už čtyři elitní soutěže. 
K již tradičním přenosům z anglické Premier League a španělské LaLigy letos přibyly také německá 
Bundesliga a italská Série A.

Barcelona se utká s Realem v domácí soutěži poprvé od vypjatého květnového duelu minulého ročníku (2:2), 

kdy už měla titul v kapse, přesto nenáviděný soupeř Katalánce vyhecoval, Barcelona dohrávala v deseti a 

madridský obránce Sergio Ramos obvinil superstar Lionela Messiho, že ovlivňuje rozhodčí. Jaká je situace 

nyní? Emoce opět budou hrát roli. Ale velkoklub z Madridu zastihlo El Clásico v trudných časech. Trojnásobný 

úřadující šampion Ligy mistrů se nebývale trápí. V posledních šesti soutěžních zápasech dokázal Real porazit 

pouze Plzeň 2:1 – a to ještě český mistr sahal po senzační remíze. Viktoria si vypracovala hodně šancí. Další 

ztráta s trpaslíkem by zřejmě znamenala konec pro kouče Julena Lopeteguie, který nahradil Zinedina Zidana. 

"Novináři se nám snaží ublížit, když mluví o krizi. Asi je v tom závist, protože sami fotbal neumí. Podle mě dělá 

trenér skvělou práci," prohlásil brazilský bek Marcelo, střelec vítězného gólu proti Plzni. Hráč se trenéra zastal a 

i klubový šéf Emilio Butragueño prohlásil, že Lopetegui bude proti Barceloně na lavičce. Média navíc spekulují, 

že případné odvolání trenéra by zatížilo rozpočet.

Na DIGI Sport 1 HD prakticky celou neděli mohou diváci sledovat doprovodný program k El Clásiku. Na velký 

zápas, jehož přímý přenos začíná v 16:10, příznivce obou táborů naladí záznam minulého vzájemného utkání, 

sestřihy, reportáže či fotbalový dokument Cesta k El Clásiku a půl hodiny před výkopem odstartuje živě vysílané 

studio LaLigy, jehož hlavním lákadlem je nyní souboj Barcelony s Realem. Studio bude moderovat Filip Mentel 

a jeho hosty budou dva bývalí slovenští reprezentanti Karol Kisel a Peter Hlinka. Kromě postřehů a glos 

fotbalových osobností čeká diváky v rámci studia překvapení. Samotný zápas bude doprovázet federální 

komentář v podání Marka Skáčika a Vlastimila Kaisera a po jeho skončení se diváci mohou těšit na aktuální 

sestřihy a pozápasové hráčské ohlasy.

Po dlouhé době chybí Ronaldo i Messi 
Poslední dobou bývalo zvykem, že rivalitu v El Clásiku provází měření sil nejlepších hráčů světa: barcelonského 

Messiho a Cristiana Ronalda v bílém dresu Realu. Jenže od léta hvězdný Portugalec kope za Juventus. 

"Nemůžeme brečet za někým, kdo tady nechtěl být," tvrdí sice někteří členové kádru, ale madridský celek je 
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prostě bez Ronalda poloviční. Španělská média dokonce přinesla zprávu, že po odchodu CR7 do Turína klesl 

prodej dresů Realu Madrid o skoro 90 procent, byť "Los Blancos" v tomto ohledu pořád mírně nad Barcelonou 

vedou. Jenže jak k tomu poznamenal na Twitteru populární český moderátor a fotbalový nadšenec Leoš Mareš: 

"Je to něco, jako byste přestali v restauraci McDonald´s prodávat hamburgery."

Je fakt, že Real má problém se střílením branek. Před vítězstvím v Lize mistrů nad Viktorií Plzeň, kdy se kromě 

Marcela trefil ještě útočník Karim Benzema, dal za šest utkání jediný gól! Šokující domácí porážku s Levante 

(1:2) zmírnili právě tito dva – Benzema nahrával, Marcelo skóroval. Přitom Ronaldo jen v ligovém El Clásiku 

zaznamenal devět branek. V dubnu 2016 pomohl týmu z hlavního města k výhře v Barceloně 2:1. Pak dvakrát 

vyhrál katalánský celek a dvakrát utkání skončilo nerozhodně. Barcelonský virtuóz Messi se ve španělské lize 

prosadil proti Realu už celkem osmnáctkrát (dvakrát zaznamenal hattrick, poprvé už v roce 2007 při remíze 3:3 

jako 19letý mladíček). Avšak i hvězdný Argentinec bude v neděli chybět. Messi sice nejprve v duelu se Sevillou 

gólem a asistencí nasměroval domácí k výhře 4:2, ale pak si zlomil ruku a čeká ho zhruba třítýdenní pauza. 

Poprvé od prosincového utkání sezony 2007/2008 tak nezasáhne do El Clásika v LaLize ani Messi, ani 

Ronaldo. Ovšem fanoušci u obrazovek DIGI TV třeba mohou být svědky zrození nových hrdinů. V celkové 

bilanci v ligové soutěži vede Real nad Barcelonou 72:70, navíc náskok lídra tabulky na momentálně sedmý Real 

přese všechnu soupeřovu bídu činí pouze čtyři body. Kdo je tedy favorit?

Kromě střetnutí dvou gigantů ve Španělsku nabízí DIGI TV na sportovních kanálech spoustu dalšího kvalitního 

fotbalu. Třeba v neděli ve 20:25 na DIGI Sport 2 HD hraje v italské Sérii A Neapol proti AS Řím, kde působí 

Patrik Schick. České fanoušky by měl zajímat rovněž přímý přenos z Bundesligy, při němž v sobotu na 

obrazovkách DIGI Sport 1 HD Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem hostí Stuttgart. V Premier League pak v 

neděli od 14:25 (DIGI Sport 4 HD) hraje Arsenal na hřišti Crystal Palace. Vrátí se po zranění do branky veterán 

Petr Čech?

O DIGI CZ
Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR služby satelitní televize a televize přes internet pod 

obchodní značkou DIGI TV. V jejich programové nabídce jsou kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

dokumentárních kanálů také exkluzivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 3 HD a 

4 HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, německou Bundesligu, italskou Sérii A, 

španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle nezávislého hodnocení Cnews.cz 

nejlepší televizí přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem pevného internetového připojení 

DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. Společnost na českém trhu 

působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina LAMA ENERGY GROUP, která 

rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a všechny daně, včetně daně 

z příjmu, jsou odváděny v ČR.

Kontaktní osoba: Mgr. Andrej Čírtek, tiskový mluvčí LAMA ENERGY GROUP (cirtek@lamagroup.cz)


