
 

 

 
 
 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Fotbalový turnaj CEE Cup se vrací. Spartu čeká americká skupina, Slavia má Aston Villu a Kyjev 
 
Špičkový mezinárodní fotbalový turnaj hráčů do 19 let, kde už zářili Tomáš Souček, Adam Hložek, 
nebo Alex Král se vrací do prázdninové Prahy. Po tříleté „covidové“ pauze se CEE cup odehraje 
22.-26. července za účasti šesti týmů. Los dnes určil program základních skupin. 
 
V áčku se utká poslední finalista AC Sparta Praha se soupeři zpoza oceánu, v úvodním utkání 
s mexickým CD Tigres a poté s obhájcem prvenství, Brazilci z Palmeiras. Ve skupině B potká SK 
Slavia Praha nejprve anglickou Aston Villu, která se objeví na turnaji poprvé, a pak ukrajinské 
Dynamo Kyjev. 
„Jsme rádi, že se opět ukáží v Praze špičkové fotbalové týmy z celého světa v přímé konfrontaci 
s nejlepšími domácími kluby. A věříme, že chlapci z Kyjeva tady najdou aspoň pár dní příjemného 
rozptýlení z válečného pekla, které zažívají doma,“ říká ředitel turnaje Roberto De Blasio. 
Šest utkání se odehraje v tréninkovém areálu AC Sparta na Strahově ve formě dvojzápasů, každý 
den vždy od 15 a 17.30 hodin. Zápasy o umístění následují po denní pauze, finále přivítá v úterý 
26. července jako tradičně vršovický Ďolíček, který připravil pokaždé báječnou atmosféru s plným 
hledištěm. Zahraniční týmy budou trénovat v areálu Slavie na Xaverově v Horních Počernicích, 
kvalitě organizace tak přispějí všechny pražské ligové kluby. 
Pořadatelé připravují tři druhy vstupenek, permanentku na celý turnaj, denní lístek na dva zápasy, 
anebo pak přímo na finále. „Výtěžek z jejich prodeje půjde na elektrický generátor do nemocnice do 
ukrajinského Charkova,“ dodává De Blasio. 
 
Program CEE Cupu 2022 
 
Skupina A 
22. 7. 15.00  AC Sparta Praha  – Tigres UANL  
23. 7. 15.00  SE Palmeiras – Tigres UANL  
24. 7. 15.00 AC Sparta Praha  – SE Palmeiras 
Skupina B 
22. 7. 17.30 SK Slavia Praha  – Aston Villa F.C 
23. 7. 17.30 FC Dynamo Kyiv – Aston Villa F.C 
24. 7. 17.30 SK Slavia Praha  – FC Dynamo Kyiv 
O umístění 
26. 7. 9.30 o 5. místo 
26. 7. 11.00 o 3. místo 
26. 7. 18.00 Finále 
 
End. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Videa a fotografie pro média: 
CEE Cup nabízí videa z turnaje pro novinářské účely. 
Videa můžete embedovat z našeho youtube kanálu http://youtube.com/CEEcup2012 
Stejně tak lze využít veškeré fotografie z facebookové stránky turnaje. 
 
 
 
V případě dotazů kontaktujte: 
Organizační výbor CEE CUP 
Čermákova 7, 
120 00, Praha 2 
Tel: +420 277 003 847 
E-mail: media@ceecup.org 

 

http://youtube.com/CEEcup2012
mailto:media@ceecup.org

