
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

 
Nadace pojišťovny Generali bude titulárním partnerem letošního ročníku 

mezinárodního fotbalového turnaje mládežnických týmů do 19 let 

 
 
PRAHA, 10. června 2014:  Organizátoři mezinárodního fotbalového turnaje pro nejlepší 
mládežnické týmy (do 19 let) ze střední a východní Evropy dnes oznámili, že Nadace pojišťovny 
Generali („Generali“), nezisková organizace společnosti Generali Pojišťovna a.s. na podporu veřejně 
prospěšných projektů, se opět stává titulárním partnerem turnaje. Generali CEE Cup začne ve středu 
23. července a vyvrcholí velkým finálovým večerem ve středu 30. července 2014. 
 
V letošním roce proběhne již čtvrtý ročník. Po druhé pod oficiálním názvem Generali CEE Cup. 
Organizátoři jsou potěšeni, že se Generali opět stala titulárním partnerem turnaje.  
 
Ohledně spolupráce Roberto De Blasio, předseda organizačního výboru Generali CEE Cup, řekl: 
 
"V roce 2013 jsme si vybudovali velmi dobrý vztah a fakt, že se Generali opět stává hlavním 
partnerem, loňský úspěch dokládá. Turnaj se snažíme každým rokem zlepšovat, což je samozřejmě 
možné pouze se skutečně silným partnerem. Jsme si jisti, že Generali tímto partnerem je.“ 
 
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.“ 
 
Letošní ročník proběhne ve stejném formátu jako v předchozích letech - 12 týmů si proti sobě zahraje 
ve čtyřech skupinách, z nichž vítězové postoupí do semifinálových kol, a z těchto zápasů se pak dva 
nejlepší týmy utkají ve velkém finále na konci týdne.  
 
Hlavní doprovodný program je plánován na velké finále, které se bude v letošním roce konat  
na stadionu Bohemians 1905, v legendárním Ďolíčku. Finále bude možné živě sledovat na sportovním 
kanálu Eurosport. 
 
Loňský vítězný tým, maďarský Győri ETO FC, porazil Slavii Praha ve finále, jež bylo stejně skvělé, ne-li 
lepší než kterýkoliv prvoligový zápas.  Jeden z hráčů, Jiří Sodomka z pražské Slavie, jenž byl zvolen 
hráčem loňského turnaje Generali CEE Cup, již nyní hraje za prvoligový tým Slavie. De Blasio k tomu 
řekl:   
 
“Generali CEE Cup je hlavně o tom dát mladým hráčům z tohoto regionu šanci předvést své 
schopnosti širšímu publiku, než by je normálně sledovalo, a doufejme, dát jim příležitost dostat se  
do vrcholové fotbalové ligy.”  



 

 

 
Turnajový pohár, který se uděluje vítězi Generali CEE Cup, je opět od začínajícího italského sochaře 
Christiana Loretti, jenž bude rovněž tvůrcem cen pro týmy na druhém a třetím místě a cen Diadora 
Best player, pro nejlepšího střelce a nejlepšího brankáře v upomínku na Franco Mancini, 
nezapomenutelného brankáře z počátku devadesátých let, který zemřel předčasně v březnu 2012, kdy 
působil jako trenér gólmanů pod vedením Zdeňka Zemana.  
 
Stejně jako tomu bylo v předcházejících letech, značná část z příjmů turnaje bude poskytnuta UNICEF 
s cílem podpořit projekt UNICEF Školy pro Afriku. Organizátoři se tak snaží o to, aby mladí hráči co 
nejdříve pochopili, jak důležité je pro ně podporovat ostatní, kteří mají méně štěstí. To podporuje také 
Generali, a to jak prostřednictvím vlastní nadace, tak skrze pokračující podporu turnaje GENERALI 
CEE Cup. 
 
- Konec - 
 
 
 
Pro více informací nás prosím kontaktujte:  
 
Organizační výbor 
Roberto De Blasio 
Čermákova 7, 120 00 Praha 2 
tel: +420 277 003 846  
email: r.deblasio@ceecup.org  
 
 
Media Agency 
JWA Prague s.r.o. 
Věra Rohanová 
Slezská 63, 130 00 Praha 3 
tel: 420 728 312 258 
email: vera@jwa.cz 
 

 

 
 
Poznámky pro editory: 
 

Generali CEE Cup je mezinárodní fotbalový turnaj pro top mládežnické týmy ze střední a východní Evropy, jež se pravidelně 
koná od roku 2011.  Od té doby sklízí turnaj jeden úspěch za druhým a v současné době přitahuje jedny z nejlepších týmů ze 
střední a východní Evropy, stejně jako  z jejích dalších částí. Turnaj se zaměřuje na "Respektování druhých", "Fair Play" a 
"Soutěživost". Generali CEE Cup je skvělou příležitostí pro návštěvníky turnaje, manažery a další zainteresované diváky vidět 

fotbalové hvězdy budoucnosti. 
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