TISKOVÁ ZPRÁVA

SPARTA OBHAJUJE TITUL NA GENERALI CEE CUP. KDO JI MŮŽE ZASTAVIT?
Praha, 15. června 2017: AC Sparta Praha si může na začátku další fotbalové sezony připsat jeden
významný úspěch. Tým z Letné má možnost dosáhnout na zlatý hattrick, pokud uspěje na
červencovém turnaji Generali CEE Cup. Mezinárodní turnaj hráčů do devatenácti let totiž v posledních
dvou ročnících ovládli právě mládežníci v rudých dresech. I letos patří sparťané mezi horké favority na
celkové vítězství, v cestě jim ale budou stát špičkové kluby ze všech koutů světa.
Loni Sparta triumfovala, když ve finálovém souboji v Ďolíčku porazila tříbrankovým rozdílem brazilský
Palmeiras. Tehdejší trenér sparťanské devatenáctky David Holoubek ještě netušil, jak turbulentní
období jeho osobně i některé z jeho svěřenců čekalo během následujících měsíců. V průběhu
podzimu se stal trenérem mužského týmu a v Evropské lize získal cenné skalpy Interu Milán, či
Southamptonu. Jeho přítomnost na lavičce i výborné výkony vynesly do A týmu i hráče, kteří měli
ještě čerstvé zkušenosti z turnaje Generali CEE Cup.
Letenský tým má dost předpokladů na to, aby turnaj ovládl už potřetí v řadě. V uplynulé sezoně totiž
sparťanská devatenáctka získala mistrovský titul v celostátní dorostenecké lize. Navíc v kádru
republikového mistra hraje deset reprezentantů. Nejznámějším hráčem je bezesporu Václav Dudl,
který na podzim debutoval v dresu A týmu v Evropské lize i české nejvyšší soutěži. Tým trenéra
Miroslava Kriegla stál i na střelecké potenci útočníka Václava Drchala, který nastřílel v sezoně 14
branek. Sparťanská U19 přitom nezažila úplně jednoduchý průběh sezony, když mezi ziskem poháru
CEE Cup a titulem republikových mistrů se u týmu vystřídala trojice trenérů. Jenže i navzdory těmto
změnám dokázal mančaft pokořit zbytek republiky. I na prahu nové sezony bude patřit mezi největší
favority na zisk titulu.
Právě červencový turnaj CEE Cup, který opět vyvrcholí finálovým soubojem v Ďolíčku, bude dobrým
předsezónním testem síly letenského týmu. I letos totiž mohou srovnat svoje síly s týmy z prestižních
soutěží i exotických destinací.
Asi největším fanouškovským lákadlem bude trojlístek anglických týmů. Z britských ostrovů se v Praze
představí Leicester, Everton a Burnley. Mládežnický fotbal v podání Angličanů přitom jen před pár dny
zaznamenal skvělý úspěch, když hráči do dvaceti let ovládli světový šampionát v Koreji. Hráči tak
získali pro kolébku fotbalu první titul v jakékoli věkové kategorii od památného vítězství na
mistrovství světa v roce 1966.
Cestu k obhajobě můžou sparťanům zastavit t i hráči maďarského Györu, kteří stejně jako letenští
v minulosti turnaj CEE Cup dvakrát ovládli. V sedmém ročníku poháru tak může dojít k pikantnímu
minisouboji o historicky nejúspěšnějšího účastníka.
Kdo jiný by se měl pokusit Spartě znepříjemnit fotbalový život než tradiční rival z Edenu. Navíc
slávistická U19 má letenským co vracet, když v soutěži ligového dorostu s nimi prohrála obě derby a
v tabulce skončila Slavia s odstupem dvanáctibodovým odstupem až na čtvrtém místě. Navzdory

tomu dokázali sešívaní nastřílet jednoznačně nejvíce branek v celé soutěži, o čtyři branky víc než
mistrovská Sparta. Příchuť derby by mělo i střetnutí s rivalem ze Slovenska, kterou bude v Praze
reprezentovat vicemistr slovenské dorostenecké ligy z Nitry.
V neposlední řadě může Spartu překvapit tým Realu, i když nikoli z Madridu ale z nigérijského Lagosu.
Talentovaní mladíci z akademie v africké metropoli budou mít jedinečnou příležitost se osobně
předvést před zraky agentů z celé Evropy. Výkony fotbalových naději totiž v hledišti pravidelně sledují
skauti a pozorovatelé z různých evropských klubů. Není divu, protože mládežnický turnaj Generali CEE
Cup nemá co do velikosti i prestiže ve střední a východní Evropě obdoby.
Jestli se Spartě podaří dovršit zlatý hattrick se hráči i diváci dovědí během v týdnu mezi 20.-26.
červencem, který vyvrcholí již tradičním finále ve vršovickém Ďolíčku.

Konec.

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