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ZÍTRA VELKÉ FINÁLE GENERALI CEE CUP! 

GYORI ETO FC vs. AS Trenčín 

 
 

Praha, 29. července, 2014:  GENERALI CEE Cup, každoroční fotbalový turnaj nejlepších 
mládežnických týmů (do 19-ti let) z celé střední a východní Evropy, finišuje a jeho organizátoři se již 
nyní těší na zítřejší Velké Finále Gyori ETO FC vs. AS Trenčín, které se bude konat ve středu  
30. července 2014 od 17.30 hod. na stadiónu Ďolíček-Bohemians. 
 
Kvalita utkání v prvních kolech potvrdila, že se celková úroveň fotbalu opět zvýšila, ale i přesto nebylo 
do dnešního dne zatím možné, dle reakcí diváků, určit „favorita“, jelikož všechny týmy doposud 
odvedly mimořádné výkony. V první den turnaje byli pořadatelé potěšeni účastí pana Pavla Vrby, 
trenéra české fotbalové reprezentace, který se na turnaji objevil k překvapení všech a komentoval:  

 
 “Jsem rád, že se tento turnaj koná v České republice. Dnes jsem se hlavně přišel podívat na 
české hráče, ale měl jsem možnost vidět i některé velmi zajímavé hráče maďarského týmu 
Györi ETO FC a velmi se těším na další výkony těchto talentovaných hráčů.” 

 
Jako obvykle během konání turnaje GENERALI CEE probíhá paralelní projekt, který rozhodně motivuje 
všechny hráče “vydat ze sebe to nejlepší”. Letošní ročník turnaje klade důraz na trenéry, a to díky 
spolupráci s předním fotbalovým skautingovým portálem Wyscout, jehož tým dorazil na akci. Tým 
pořádá seminář pro kouče, skauty a agenty a také vede záznam o utkáních. Wyscout v současné době 
spolupracuje s více než 450-ti fotbalovými kluby po celém světě, včetně Slavia Praha a Sparta Praha.  
 
Semifinále se včera konalo na Strahovském stadiónu, kde se utkaly týmy Gyori ETO FC – šampióni 
roku 2013 proti FSV Frankfurt a FK Sarajevo proti AS Trenčín. Tým FK Sarajevo si své jméno udělal již 
v prvních dnech turnaje, kdy porazil CS Juventus Bucharest se skórem 8:0. Vítězové každého 
semifinále, Gyori ETO FC a AS Trenčín se proti sobě postaví zítra ve Velkém Finále, které bude živě 
vysíláno na televizním kanálu Eurosport.  
 
Na téma letošního turnaje Roberto De Blasio, předseda organizačního výboru GENERALI CEE Cup, 
řekl: 

“Každý rok jsme tvrdě pracovali na zlepšení úrovně klubů, které se účastní turnaje GENERALI 
CEE Cup a letos to vypadá, že se naše úsilí skutečně vyplatilo. Tito hráči mají pro tento sport 
takovou vášeň, že se nemůžu dočkat, až tuto vášeň uvidím také ve Velkém Finále, které se 
hraje ve středu. Loňské finále bylo tou pravou podívanou a stejně dobré jako kterýkoliv zápas 
první ligy!" 

 
Jak tomu bylo již v posledních třech letech, výnosy z prodeje vstupenek na Velké Finále budou 
předány nadaci UNICEF s cílem podpořit projekt „Školy pro Afriku“. 
 



 

 

Pro více informací o turnaji GENERALI CEE Cup 2014 a jeho předchozích ročnících a pro veškeré 
výsledky odehraných utkání do dnešního dne prosím navštivte http://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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