
	  
	  

Mezinárodní	  fotbaloví	  talenti	  v	  Česku	  –	  chystá	  se	  jubilejní	  
GENERALI	  CEE	  Cup.	  

PRAHA,	  23.	  února	  2015|Přípravy	  organizátorů	  na	  již	  5.	  ročník	  GENERALI	  CEE	  Cupu	  jsou	  v	  plném	  
proudu.	  Mládežnický	  turnaj	  kategorie	  U19,	  který	  začne	  22.	  července	  a	  vyvrcholí	  Velkým	  finálovým	  
večerem	  o	  týden	  později	  29.	  července,	  se	  bude	  konat	  tradičně	  v	  Praze.	  Již	  na	  konci	  minulého	  
kalendářního	  roku	  organizátoři	  okolo	  De	  Blasia	  oznámili	  několik	  účastníků	  letošního	  ročníku.	  Mezi	  
nejzvučnější	  jméno	  patří	  brazilské	  Fluminense,	  které	  přiveze	  jeden	  z	  nejúspěšnějších	  týmů	  ze	  své	  
akademie.	  

Předešlé	  ročníky	  nabídly	  kvalitní	  mládežnický	  fotbal,	  který	  se	  v	  mnoha	  momentech	  vyrovnal	  tomu	  
dospělému.	  Již	  několik	  talentů	  hrajících	  na	  GENERALI	  CEE	  Cup	  se	  dokázala	  prosadit	  do	  
profesionálního	  fotbalu.	  O	  posledního	  nejlepšího	  střelce	  turnaje	  Mílana	  Mayera	  z	  ETO	  GYÖRI	  se	  
zajímá	  několik	  evropských	  klubů.	  

Mílan	  Mayer,	  ETO	  GYÖRI,	  ročník	  1996,	  uvedl:	  
„Na	  Prahu	  rád	  vzpomínám,	  je	  to	  krásné	  město.	  Pamatuji	  si,	  že	  na	  turnaji	  GENERALI	  CEE	  Cup	  byla	  
těžká	  konkurence,	  díky	  které	  jsem	  poznal,	  na	  čem	  musím	  ještě	  zapracovat.	  Podařilo	  se	  mi	  získat	  cenu	  
pro	  nejlepšího	  střelce	  a	  dokázali	  jsme	  celý	  turnaj	  vyhrát.	  Byl	  to	  úžasný	  zážitek.	  Do	  Prahy	  bych	  se	  rád	  
ještě	  někdy	  vrátil.“	  

I	  domácí	  hráči,	  kteří	  se	  zúčastnili	  prestižního	  turnaje	  v	  Praze,	  se	  dokázali	  probojovat	  do	  základních	  
sestav	  ligových	  týmů.	  Nejlepší	  hráč	  turnaje	  v	  roce	  2011	  Petr	  Nerad	  je	  plnohodnotným	  členem	  sestavy	  
klubu	  Bohemians	  1905.	  Do	  základní	  sestavy	  prvoligového	  týmu	  se	  také	  dostal	  letos	  devatenáctiletý	  
Marek	  Kodr	  ze	  Slavie	  Praha,	  který	  se	  ukázal	  na	  GENERALI	  CEE	  Cupu	  v	  roce	  2013.	  

	   	  
Petr	  Nerad,	  Bohemians	  1905,	  ročník	  1994	  (člen	  kádru	  A	  mužstva,	  31	  ligových	  startů,	  2	  ligové	  
branky),	  ke	  své	  účasti	  na	  GENERALI	  CEE	  Cupu	  řekl:	  
„Na	  GENERALI	  CEE	  Cup	  vzpomínám	  jen	  v	  dobrém.	  Dařilo	  se	  mi,	  získal	  jsem	  ve	  velké	  konkurenci	  cenu	  
pro	  nejlepšího	  hráče	  turnaje,	  což	  mi	  dodalo	  na	  sebevědomí.	  Pokud	  budu	  mít	  čas,	  přijdu	  se	  na	  turnaj	  
podívat	  osobně.	  Zajímá	  mě,	  jak	  na	  tom	  jsou	  mladí	  hráči	  Fluminense.“	  

	  
	  

	  



	  
	  

Marek	  Kodr,	  SK	  Slavia	  Praha,	  ročník	  1996	  (člen	  kádru	  A	  mužstva,	  11	  ligových	  startů),	  uvedl:	  
„Samozřejmě	  si	  na	  turnaj	  pamatuji	  moc	  dobře.	  	  Konfrontace	  se	  zahraničními	  týmy	  není	  v	  sezóně	  tak	  
častá,	  i	  díky	  tomu	  se	  mi	  GENERALI	  CEE	  Cup	  líbil.	  Turnaj	  jsem	  bral	  jako	  dobrou	  zkušenost	  do	  budoucna.	  
“	  

Roberto	  De	  Blasia,	  předseda	  organizačního	  výboru	  GENERALI	  CEE	  Cup,	  řekl:	  
„Jsem	  velmi	  potěšen,	  že	  letos	  pořádáme	  již	  pátý	  ročník	  GENERALI	  CEE	  Cup.	  Vypovídá	  to	  o	  vzrůstající	  
pověsti	  turnaje,	  kterou	  potvrzují	  i	  samotní	  hráči	  a	  jejich	  výkony	  v	  dospělém	  fotbale.	  Přesto	  si	  myslím,	  
že	  v	  České	  republice	  by	  mládežnický	  fotbal	  měl	  dostat	  větší	  prostor	  a	  zájem	  o	  něj.	  Díky	  patří	  České	  
fotbalové	  asociaci,	  která	  i	  tento	  rok	  podporuje	  náš	  turnaj	  a	  rozvoj	  mladých	  sportovců.	  Jsem	  rád,	  že	  se	  
letošní	  ročník	  opět	  koná	  v	  Praze,	  která	  bude	  v	  roce	  2016	  Evropským	  hlavním	  městem	  sportu	  a	  
GENERALI	  CEE	  Cup	  byl	  díky	  své	  prestiži	  důležitým	  bodem	  kandidatury.“	  

	  

GENERALI	  opět	  hlavním	  partnerem	  GENERALI	  CEE	  Cupu	  

Organizátoři	  mezinárodního	  fotbalového	  turnaje	  pro	  nejlepší	  mládežnické	  týmy	  (nejen)	  ze	  střední	  a	  
východní	  Evropy	  také	  oznamují,	  že	  Nadace	  pojišťovny	  Generali	  („Generali“),	  nezisková	  organizace	  
společnosti	  Generali	  Pojišťovna	  a.s.	  na	  podporu	  veřejně	  prospěšných	  projektů,	  se	  opět	  stává	  
titulárním	  partnerem	  turnaje.	  

Pro	  více	  informací	  o	  GENERALI	  CEE	  Cupu	  2015	  a	  jeho	  předcházejících	  ročnících	  navštivte	  
www.ceecup.org	  

-‐Konec-‐	  

	  

Pro	  více	  informací,	  prosím,	  kontaktujte:	  
	  

Organize	  Committee	  GENERALI	  CEE	  Cup	  
Tomáš	  Bönisch	  
Čermákova	  7,	  120	  00	  Praha	  2	  
Tel:	  +420774955049	  
Email:	  t.bonisch	  @ceecup.org	  


