
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

 

JIŽ ZÍTRA ZAČÍNÁ GENERALI CEE CUP 2014! 
 
 

 
Praha, 22. července 2014 – Na tiskové konferenci, která se konala dnes v úterý 22. července 2014 
v dopoledních hodinách, organizační výbor 4. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje nejlepších 
mládežnických týmů (do 19-ti let) ze střední a východní Evropy, představil program a aktivity, které 
budou probíhat v rámci týdenního turnaje, který začíná již zítra ve středu 23. července 2014. 
 
Tisková konference, která se konala v novém luxusním Mark Hotelu Praha, byla zahájena předsedou 
organizačního výboru panem Robertem De Blasiem, který ve zkratce představil časový rozvrh turnaje 
a představil týmy, které se turnaje budou účastnit. 
 
De Blasio na tiskové konferenci o turnaji řekl: 
 

„Jsme velice potěšeni, že v letošním ročníku máme potvrzenou účast 12-ti skvělých klubů 
z celého regionu střední a východní Evropy, včetně loňských vítězů, Gyori ETO FC z Maďarska 
a tří nejlepších mládežnických týmů České republiky. Jsme také velmi rádi, že již druhým 
rokem po sobě je v roli titulárního sponzora Nadace pojišťovny GENERALI. Dovolte mi u této 
příležitosti jménem nás všech v CEE Cup poděkovat celému týmu GENERALI za jejich trvající 
podporu.“ 

 
Dále pak pan De Blasio představil tradiční paralelní program turnaje GENERALI CEE Cup, který byl 
v loňském roce zaměřen na sérii seminářů pro rozhodčí uspořádaných ve spolupráci s FIFA. Program 
tohoto ročníku bude zahrnovat řadu činností mezinárodního fotbalového skautingového portálu 
Wyscout. Po dobu konání této týdenní akce bude Wyscout pořádat speciální program v podobě 
skautingového semináře v rámci exkluzivního programu pro agenty“. Wyscout rovněž během turnaje 
představí svou novou Wyscout Platformu 4 a jeho tým zavítá na většinu utkání.  
  
Jiří Cívka, člen správní rady Nadace pojišťovny Generali, k partnerství uvedl: 
 

„Generali CEE Cup zapadá do našeho dlouhodobého konceptu podporovat sportovní projekty, 
které pomáhají mladým lidem realizovat jejich potenciál. Sport je základem zdravého životního 
stylu. Fotbalisté jsou pak vzorem nejen pro své vrstevníky. Neméně důležitý je i samotný 
charitativní rozměr turnaje na podporu UNICEF.“ 

  



 

 

První zápas odehrají týmy Slavia Praha a Vasas Kubala Academy ve středu 23. července od 10:00 na 
stadiónu Xaverova. Zápasy v základních skupinách budou pokračovat do 27. července.  Semifinálové 
zápasy budou sehrány 28. července. Turnaj zakončí finálový zápas, který se odehraje ve středu 
30. července od 17:30 na stadiónu Bohemians 1905 ve vršovickém Ďolíčku. Živě jej do celého světa 
bude přenášet Eurosport TV. Týmy, které se zúčastní GENERALI CEE Cup 2014, jsou: FK Sarajevo, 
F.S.V. Frankfurt, Gyori ETO FC, Clubul Sportiv Juventus Bucuresti, FK Mladá Boleslav, Crvena Zvezda 
Bělehrad, SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, AS Trenčín, VASAS Kubala Academy, Bohemians 1905 a 
Wisla Krakow FA. 
 
I přes obrovské náklady na zorganizování takového turnaje jsou pořadatelé rádi, že celá akce nese 
také charitativní prvek. Stejně jako v minulosti bude výtěžek finálového utkání věnován na konto 
UNICEF na projekt „Školy pro Afriku“.  
 
K dalším řečníkům na tiskové konferenci patřili pan Lukáš Manhart, radní hlavního města Prahy, pan 
Jindřich Rajchl, předseda Komise pro agenty hráčů FAČR, Otakar Mestek, ředitel odboru amatérského 
a mládežnického fotbalu a česká fotbalová legenda, pan Antonín Panenka. 
 
GENERALI CEE Cup se především zaměřuje na “úctu”, “fair play” a “zdravou soutěživost ”, aspekty, 
které jsou velmi důležité pro dnešní mladé hráče. Díky neustálému zlepšování bude zcela určitě letošní 
turnaj větší a lepší akcí než v loňském roce. Organizátoři zároveň věří, že naplní celý stadión a tím 
dokáží navýšit částku, která je určena pro UNICEF.   
 
Pro více informací o GENERALI CEE Cup nebo o možnosti koupě vstupenek navštivte 
www.ceecup.org. 
 
KONEC.  
 
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte: 
 
GENERALI CEE Cup Organizační výbor 
Roberto De Blasio 
Čermákova 7, 120 00 Prague 2 
tel: +420 226 804 081, fax: +420 226 539 470 
email: r.deblasio@ctetourism.com 
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