TISKOVÁ ZPRÁVA

SPARŤANSKÝ ÚTOK NA ZLATÝ HATTRICK ZAČÍNÁ. A S NÍM I TURNAJ
FOTBALOVÝCH TALENTŮ
Praha, 16. července 2017: Fotbaloví diváci, kteří se nemohou dočkat začátku nové sezony, si mohou
následující týden vychutnat sladký předkrm. V Praze totiž ve čtvrtek začíná již sedmý ročník
mezinárodního turnaje GENERALI CEE Cup. Turnaj pro hráče do devatenácti let přitom nemá svojí
velikostí i obsazením ve střední a východní Evropě obdoby. Na čtyřech pražských stadionech poměří
svůj fotbalový um mladíci z dvaceti klubů z různých koutů světa, aby se dva nejlepší střetli ve Velké
finále 26. července v Ďolíčku.
Největším favoritem bude pražská Sparta, která dokázala ovládnout i dva předchozí ročníky. Letenský
tým pasuje do role největšího aspiranta na titul i Daniel Turyna z reprezentační devatenáctky, za
kterou před dvěma týdny vstřelil na EURO v Gruzii dvě branky. „Myslím si, že Sparta bude favorit
turnaje. Už jenom proto, že mají široký kádr, a to je v takovém turnaji důležité, jelikož se hráči vystřídají
a odpočinou si do dalšího zápasu,“ myslí si útočník, který sám skóroval před dvěma roky na GENERALI
CEE Cupu čtyřikrát.
Hlavního favorita dělá ze Sparty také i titul mistra dorostenecké ligy. Do karet hraje mladíkům v rudých
dresech i výhoda domácího prostředí. Nejenže hrají v Praze, ale jejich zápasy bude hostit jejich
mládežnické centrum na Strahově. „O tom to je. Můžete zůstat v Praze, neřešíte cestování, hotely.
Přijedou vám skvělí zahraniční soupeři přímo do Prahy,“ cení domácí prostředí i David Holoubek, který
loni v roli trenéra celý turnaj ovládl. O roli letošní sparťanské U19 má jasno. „Opět je to nejsilnější
mládežnický tým ve Spartě. Měl by se dostat minimálně do finále turnaje a vyhrát ligu,“ prorokuje.
Nevyzpytatelní Turci i síla Anglie
Plány na zlatý hattrick se ale pokusí Sparťanům zhatit silná konkurence ze zahraničí v čele s anglickým
trojlístkem Everton, Leicester a Burnley. S posledně jmenovaným týmem, jehož mužský tým si v loňské
sezoně odbyl premiérovou sezonu v Premier League, si to letenští rozdají v zahajovacím utkání turnaje
20. července. Postupový klíč přitom jasně velí nezaváhat v žádném zápase, protože ze tříčlenných
skupin postupují mezi čtyři semifinalisty pouze vítězové. I proto bude na zápasy dohlížet desítka
zkušených zahraničních sudích z Německa, Slovenska a Maďarska.
Velký boj o jediné postupové místo se čeká i ve skupině B mezi anglickým Evertonem a maďarským
Györi ETO FC ve skupině B. Akademie liverpoolského týmu už dokázala v minulosti vychovat několik
hráčů, kteří se prosadili v nejlepší fotbalové lize světa. Maďarský mančaft zase v minulosti dokázal
turnaj dvakrát vyhrát. Sílu třetího ze zástupců kolébky fotbalu si už ve skupinové fázi zkusí i slovenští
mladíci z Nitry. Na první pohled méně atraktivní soupeř čeká na druhý pražský tým na turnaji. Jenže
pražskou Slavii čeká nadmíru těžký oříšek. V Česku neznámý Altinordu FK z Izmiru je totiž největší
mládežnickou akademií v Turecku. Dopředu podceňovat ale nelze ani fotbalovou líheň z Balkánu,
nebo kanadského Ontaria.

"Potkají se tam silné týmy, ať už české, nebo zahraniční. Úroveň turnaje hodnotím hodně vysoko,"
shrnuje své zkušenosti Holoubek.
Ideální příprava i galerie talentů
Že není lehkých soupeřů uznává i Turyna. "Sarajevo bylo hodně kvalitní a Fluminense, proti
kterému jsme museli ve finále dotahovat, a navíc hráli většinu času v deseti lidech," vzpomíná.
Právě proti exotickému soupeři z Brazílie získala Sparta oba tituly na turnaji. "Je to parádní
příležitost zahrát si proti zahraničním týmům. Je to důraznější a techničtější než dorostenecká liga,
ale pořád je to dorostenecký fotbal a do toho dospělého je to pořád dost daleko," říká i Matěj
Pulkrab, který vedl jako kapitán vítěznou sparťanskou sestavu v roce 2015.
"Řekl bych, že tyhle zápasy proti vyspělejším světovým týmům je takový mezikrok mezi juniorským
a dospělým fotbalem,“ dodává. K vítězství na celém turnaji před dvěma roky přispěl i góly.
"Vzpomínám teda hlavně na ten druhý a určitě hattrick proti Záhřebu, díky kterému jsme
postoupili ze skupiny, a myslím, že dva góly, které byly hodně důležité v semifinále proti Sarajevu. A
pak samozřejmě ten pocit, když jsme to zvládli a vyhráli CEE Cup," doplnil.
GENERALI CEE Cup totiž slouží i jako galerie budoucích hvězd fotbalového nebe. Není náhodou, že
v hledišti jsou desítky skautů z klubů z celé Evropy. Na pražském turnaji se v dresu maďarského Györi
ETO předvedl i slovenský hráč Laszlo Benés, který dnes patří bundesligovému Mönchengladbachu.
"Přínos pro české kluby to má obrovský, protože mají možnost zahrát si proti velice kvalitním
mužstvům ze zahraničí i z Čech. Je to vlastně v rámci přípravy, takže ideální přípravný turnaj na
dlouhou sezónu," doplňuje výhody účasti turnaji Turyna.
Vítězem budou děti
Kdo nakonec převezme trofej z produkce uměleckého kováře Martina Bundila se fanoušci dozví až 26.
července. Slavnostní finále, které bude hostit vršovický Ďolíček, bude patřit nejen nejlepším dvěma
týmům, ale v první řadě dětem. Výtěžek ze vstupného bude věnovaný stejně jako v předchozích
letech na konto organizace UNICEF, která pomáhá milionům ohrožených dětí po celém světě. Vybrané
peníze bude putovat do Rwandy v podobě dobytka a plodin, které pomůžou rodinám s dětmi trpících
chronickou podvýživou. České rodiny s dětmi zase mohou v rámci finále využit bohatý odpolední
program v rámci Living Solution Kids´ fotbalového dne. Vrcholem celé akce, která udělá z Prahy na
týden fotbalové centrum ve střední a východní Evropě, začne v 18 hodin. Zda bude nakonec slavit
favorizovaná Sparta, její rival z Edenu, nebo tým ze zahraničí, zjistí diváci až po finále.

Konec.

Více informací o GENERALI CEE Cup 2017 získáte na internetových stránkách turnaje www.ceecup.org, na sociálních sítích
Facebook, Twitter a Instagram. Videoupoutávku je možné zhlédnout zde.
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