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All Stars Cup – shodné rysy s Juniorskou ligou UEFA
Vážení fotbaloví příznivci,
německý trenér Marco Rose, který v roce 2017 dovedl ju niory 
Red Bullu Salzburg k vítězství v UEFA Youth League, nedáv-
no vyzdvihoval tuto soutěž v magazínu UEFA Direct. „Pro 
mládež není nic lepšího než zápasy na špičkové meziná-
rodní úrovni. Pro hráče i trenéry je to úžasná zkušenost“, 
vyprávěl. „Jsou to jiné zápasy než v domácí lize. Abyste do-
sáhli úspěchu, je třeba jít na hřiště s vítěznou mentalitou. 
Věřit si, že vyhraji bez ohledu na to, proti jakému soupeři 
nastupuji. A když si věřím, obvykle podám dobrý výkon 
a pravděpodobně dosáhnu dobrého výsledku!“

Nemohlo nás nenapadnout - jaká podobnost a paralela 
s All Stars Cupem! Ačkoli Juniorská liga UEFA je dlouho-
dobou soutěží pro kategorii U19 a All Stars Cup třídenním 
turnajem pro šestnáctileté, základní nastavení obou soutěží 
je stejné. Spočívá v pestré mezinárodní konfrontaci a unikát-
ní trenérské i hráčské zkušenosti z desítek a stovek zápasů. 
Není náhoda, že i v našem turnaji bývají úspěšné týmy se 
sebevědomím a podobnou mentální výbavou, o níž mlu-
vil trenér Rose. A není náhoda, že patron Vladimír Šmicer 
o All Stars Cupu mluví jako o malé Lize mistrů.   

UEFA Youth League se hraje od roku 2013, All Stars 
Cup od roku 2009. Letos nás tedy čeká 11. ročník, který se 
odehraje v zavedeném schématu se šestnácti týmy. Jsme 
rádi, že se v Praze opět objevují evropské velkokluby jako 
Paris Saint-Germain, FC Porto či Atético Madrid, které 
jsou zárukou sportovní kvality stejně jako mexický Chivas 
Guadalajara či japonská Avispa Fukuoka. Jediným zahra-
ničním nováčkem je čínský Beijing FC. Tuzemské kluby 
mají také reprezentativní zastoupení, jen si s nimi trochu 
zažertoval los. Pro první hrací den totiž nachystal hned dvě 
pikantní derby – pražské mezi Spartou a Slavií, moravské 
mezi Zlínem a Slováckem.

All Stars Cup pořádá naše agentura spolu s FAČR, 
ve spolupráci s fotbalovými kluby SK Slavia Praha a Bo-
hemians Praha 1905, za podpory Magistrátu hlavního 
města Prahy, Městské části Praha 10 a Praha 20. Všem 
těmto subjektům i dalším partnerům děkujeme, že značce 
All Stars Cup zachovávají svou přízeň.

Jiří Valín
UEFA Match Agent

Jaroslav Novák
Ředitel turnaje • Tournament Director

ASC – the same features with UEFA Youth League
Dear football fans,
German coach Marco Rose, who led the Red Bull Salzburg 
juniors to victory in the UEFA Youth League in 2017, 
recently highlighted this competition in the UEFA Direct 
magazine. “There is nothing better for youths than top 
international matches. It’s a great experience for play-
ers and coaches”, he said. “These are different matches 
than in the domestic league. To be successful, you need 
to go to the pitch with a winning mentality. You have to 
believe that you win no matter what opponent you play 
against. And when you believe in yourself, you usually 
give a good performance and get a good result!”

We have to say – what a similarity with the All 
Stars Cup! Although the UEFA Youth League is a long-
-term competition for the U19 category and the All Stars 
Cup a three-day tournament for 16-year-olds, the basic 
setting of both competitions consisting of international 
confrontation is the same as the recurring unique coaching 
and player experience of tens and hundreds of matches. 
It is no coincidence that teams with self-confidence and 
similar mental mindset that coach Rose spoke about are 
successful at our tournament. And it is no coincidence that 
patron Vladimír Šmicer speaks about the All Stars Cup as 
a small Champions League.

The UEFA Youth League has been played since 2013 
and the All Stars Cup since 2009. This will be the 11th year 
of the tournament, which will take place in the established 
scheme with sixteen teams. We are pleased to see European 
top clubs in Prague such as Paris Saint-Germain, FC Por-
to and Atlético Madrid, which are always a guarantee of 
sporting quality, as well as Mexico’s Chivas Guadalajara 
and Japan’s Avispa Fukuoka. The only foreign newcomer is 
China’s Beijing FC. The domestic clubs also have top repre-
sentatives, who were touched by funnily draw providing 
two interesting derbies on the first day – Sparta vs. Slavia 
and Zlín vs. Slovácko.

The All Stars Cup is organized by our agency together 
with the Football Association of the Czech Republic, in 
cooperation with the SK Slavia Praha and Bohemians 
Praha 1905 football clubs, with the sup port of the Prague 
City Hall, Prague 10 and Prague 20. We would like to thank 
all of these entities and other partners for their support for 
the All Stars Cup brand.
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V šestnácti letech je fotbalista ve zlomovém věku, říká trenér Pavel Hoftych 
All Stars Cup je turnaj šestnáctiletých fotbalových nadě-
jí. Během minulých ročníků jím prošly stovky, ba tisíce 
talentů z nejslavnějších klubů světa. Pouze několik desí-
tek jich dosáhlo na profesionální smlouvu a fotbal se stal 
jejich živobytím. Je to hodně, nebo málo? Proč tolik slibně 
nakročených kariér, které mladé hráče dovedly do výbor-
ných klubů, kde bylo o ně náležitě postaráno, nedoznalo 
naplnění? 

Jedna brazilská studie uvádí, že takový mládežnický 
ročník, z něhož alespoň jeden hráč dojde až k uzavření 
profesionální smlouvy, lze považovat za úspěšný. 

Šestnáctiletí jsou už ovšem naplnění snu mnohem blíže 
a v jejich kariéře nastává zlom. „Někteří jsou už tak fyzic-
ky vyspělí, že se dokážou uplatnit v dospělém fotbale,“ 
upozorňuje bývalý trenér českých mládežnických výběrů 
Pavel Hoftych. „V tomto věku jsou však mezi kluky velké 
rozdíly, někteří jsou svalnatí, jiní ještě tintítka a dospíva-
jí později. Ale to neznamená, že se v budoucnu neuplat-
ní. Vyžadují jen jiný přístup,“ dodává. 

Nejvyšší česká soutěž zahlásila na jaře překonání jed-
noho rekordu: nejmladším střelcem v její historii se stal 
sparťanský odchovanec Adam Hložek, jenž skóroval proti 
Viktorii Plzeň ve věku šestnácti let, sedmi měsíců a patnác-
ti dnů. „Právě on teorii o fyzické vyspělosti potvrzuje. 
Postavu má už jako dospělý chlap,“ říká Hoftych. 

Hložek nebyl zdaleka prvním mladíčkem, který v šest-
nácti nakoukl do ligy: Antonín Fantiš, Filip Kubala, Václav 
Kadlec. Dokonce se prosadili i patnáctiletí: Pavel Mezlík, 
Patrik Svoboda, Tomáš Pilík. „V době svého debutu už 
byli všichni fyzicky dospělí,“ dokládá Hoftych. Rekord-
manem je však subtilní Dominik Mašek, jenž ve věku 15 let 
a 322 dnů nastoupil za 1. FK Příbram. „Sice neměl posta-
vou tak vyvinutou, ale u něj vládla neuvěřitelná herní 
šikovnost,“ vysvětluje Hoftych výjimku u hráče, který 
to zkoušel v Hamburgeru SV a nyní hraje za FK Mladá 
Boleslav. 

Sparťanský mladíček Hložek je však výjimečný i z ji-
ného ohledu. „Aby hráč dostal v šestnácti letech ligovou 
šanci v klubech jako Sparta nebo Slavie, to je skutečně 
unikát,“ doplňuje hráčský agent David Nehoda. „Většinou 
mají k dispozici dost zkušených hráčů, příležitost mladí-
ci dostávají spíše v menších klubech, kde není kádr tak 
široký a ti nejlepší brzy odcházejí do bohatších klubů,“ 
rozebírá. „Máme uzavřené dohody o zastupování zhruba 
s dvaceti hráči této kategorie a z předchozích zkušeností 
vyplývá, že asi devadesát procent z nich se dočká aspoň 
první profesionální smlouvy,“ přidává zajímavé údaje 
Nehoda.

Ale nikde není určeno, že hráči, kteří v tomto věku 
na sebe výrazně neupozorňují, jsou pro velkou kariéru 
ztraceni. Česká liga má také takový příklad – příbramského 
Jana Matouška, jenž loni přestoupil do Slavie za 40 milionů 
korun. Při svých startech na All Stars Cupu nijak nevyni-
kal, zato dnes, ve svých jednadvaceti letech, je považován 
za velký příslib. „Vedl jsem reprezentační výběr do 18 
let, on v něm však nebyl,“ vzpomíná Hoftych. „Potuloval 
se po hostováních, bojoval sám se sebou. Hráči musí 
hlavně chtít něčeho dosáhnout, najít v sobě patřičnou 
motivaci,“ odkrývá cestu k výšinám. 

V šestnácti je fotbalový talent neobroušeným drahoka-
mem, který se musí umět dopracovat. „Nejvíce záleží na 
charakteru,“ tvrdí Hoftych. „Hráč musí mít především 
týmového ducha. V tenise muže být někdo individualita 
a sobec, ale ve fotbale ne, to je kolektivní sport,“ rozvá-
dí svůj názor. „Může to být technicky skvěle vybavený 
fotbalista, či rozený střelec, ale když nemyslí na tým, je 
jako první ostatními vyřazován, když se přestane dařit,“ 
odhaluje neodvratný osud sebestředných jedinců. 

Přehled nejúspěšnějších domácích hráčů narozených 
v roce 1998, kteří prošli turnajem All Stars Cup, najdete na 
straně 6 našeho magazínu.

Hráči s africkými kořeny mají od přírody urostlou postavu, silné svaly. V jejich genetice je zakódováno, že vyspívají dříve. • Players 
with African roots have naturally well-built bodies and strong muscles. It is encoded in their genetics that they mature earlier. 
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At the age of sixteen football players are a turning point, Czech coach Pavel Hoftych says
The All Stars Cup is a tournament for 16-year-old football 
hopefuls. Hundreds, even thousands of talented players 
from the world’s most famous clubs have played in the 
tournament over the past years. Only a few dozen of them 
have received a professional contract and football has 
become their livelihood. Is this a lot or a little? Why have 
so many promising careers, which have brought young 
players to excellent clubs where they have been properly 
looked after, not been fulfilled?

One Brazilian study says that if one player concludes 
a professional contract from one year of footballers, who 
go through recruitment at six years of age, preparation and 
further development, which involves, with various losses 
and gradual supplementation, about thirty players, then 
such a football class can be considered successful.

However, sixteen-year-olds are much closer to fulfilling 
their dreams and there is a turning point in their careers. 
“Some are so physically advanced that they can play 
adult football,” says Czech youth coach Pavel Hoftych. 
“However, at this age, there are many differences be-
tween the boys – some of them are muscular, while 
others are small and mature later. But this does not 
mean that they will not be successful in the future. They 
simply require a different approach,” he adds. 

The top Czech league announced that a record had 
been broken in the spring: the youngest scorer in the 
league’s history was Sparta’s Adam Hložek, who scored 
against Viktoria Plzeň at the age of sixteen years, seven 
months and fifteen days. “He confirms the theory of 
physical maturity. He has the physique of an adult man,” 
says Hoftych. 

Hložek was by no means the first youngster to play in 
the league at sixteen: Antonín Fantiš, Filip Kubala, Václav 
Kadlec. Even fifteen-year-olds played in the league: Pavel 
Mezlík, Patrik Svoboda, Tomáš Pilík. “All of them were 
physically mature when they debuted in the league,” 
adds Hoftych. However, the record is held by the subtle 
Dominik Mašek, who played for 1. FK Příbram at the 
age of 15 years and 322 days. “His physique was not as 
developed, but he was a very skilful player,” says Hoftych, 
explaining the exception for the player who tried his luck 
in Hamburger SV and now plays for FK Mladá Boleslav. 

However, Sparta youth Hložek is also exceptional from 
another point of view. “It is truly unique for a player to 
have the chance to play in the league for strong clubs 
like Sparta or Slavia at the age of sixteen,” says players’ 
agent David Nehoda. “They have enough experienced 
footballers, and young players usually get the oppor-
tunity to play in smaller clubs where the squad is not 
as extensive and the best players usually leave for the 
bigger clubs,” he says. “We have representation contracts 
concluded with about twenty players in this category, 
and prior experience has shown us that about ninety 
percent of them will obtain at least an initial professio-
nal contract,” says Nehoda.

However, there is nothing that says that players who are 
not well known at this age have no chance at a professional 
career. There is an example of this in the Czech league – 
Příbram’s Jan Matoušek, who was transferred to Slavia last 

year for 40 million crowns. He didn’t particularly excel as 
the All Stars Cup, but today, at the age of 21, is considered 
very promising. “I managed the U18 national team, but 
he didn’t play for it,” says Hoftych. “He was on loan to 
various teams and fought with himself. Players real-
ly need to want to achieve something and find within 
themselves the proper motivation,” he says, revealing the 
path to the heights. 

At the age of sixteen, a football talent is an abrasive gem 
requiring a lot of further work to make him refined. “The 
most important thing is character,” says Hoftych. “The 
player must have team spirit. In tennis, someone can be 
an individual and selfish, but not in football – it is a col-
lective sport,” he explains. “He can be a technically well-
equipped football player or a born scorer, but when he 
doesn’t think of the team, he is the first to be eliminated 
by the others when the team fails,” he says, revealing the 
inevitable fate of self-centered individuals.

The list of the most successful domestic players born in 
1998 who played in the All Stars Cup tournament can be 
found on page 6 of our magazine.

Zcela jiné, subtilní somatotypy šestnáctiletých hráčů … • Qui-
te different, subtle somatotypes of sixteen-year-olds …
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Nejúspěšnější čeští hráči ročníku 1998
Od roku 2009 do současnosti prošly turnajem All Stars 
Cup stovky mladých českých hráčů. V prvních sedmi 
turnajových ročnících šlo pouze o kluky narozené v roce 
1998. Jen ti nejtalentovanější, nejpracovitější a nejodolnější 
se dokázali prosadit ve velkém fotbale a získat profesionál-
ní smlouvy. Ať už ve svých mateřských klubech, se kterými 
hráli na All Stars Cupu, nebo v klubech jiných. V následují-
cím přehledu představujeme domácí hráče, kteří už o sobě 
dali vědět mezi dospělými a mohou říci, že fotbal je dnes 
jejich obživou. V níže uvedené tabulce najdete vždy jméno 
hráče, ročník(y) jeho účasti na All Stars Cupu, klub, s nímž 
tehdy přijel do Prahy a současný klub, jenž je jeho zaměst-
navatelem.

Most successful Czech players born 1998
Since 2009 up to now hundreds of Czech players have been 
involved in All Stars Cup. Just the boys born 1998 took 
part within seven tournament editions in the period 2009–
2015. Who of them did reach on professional football and 
contracts? Only a few of the boys. Those of most skillful, 
most hardworking and resistant to all hardship. They did 
it with their mother clubs which enabled them to play on 
ASC, but also with another clubs. The following summary 
present youth home boys, who made a breakthrough in top 
football of adults. Have a look on the table below showing 
a player, year(s) of his participation in ASC, his mother 
club which gave him chance to play in Prague followed by 
his actual club giving him employment now.

ASC 2014: Karsten Ayong (vpravo • right) ASC 2015: Pavel Bucha (uprostřed • middle)

ASC 2013: Matěj Chaluš (vpravo • right) ASC 2014: Antonín Vaníček (vpravo • right) 

Hráč • Player All Stars Cup Tehdy • Then Aktuálně • Now
Karsten Ayong 2012–14 FK Dynamo České Budějovice FC DAC 1904 Dunajská Streda
Pavel Bucha 2011–15 SK Slavia Praha FC Viktoria Plzeň/ hostování • on loan  

FK Mladá Boleslav
Denis Granečný 2010 FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava
Matěj Chaluš 2011–15 AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905 SK Slavia Praha/hostování • on loan 

1. FK Příbram
Martin Jedlička 2009–2014 SK Slavia Praha, 1. FC Příbram FC DAC 1904 Dunajská Streda
Alex Král 2009–2015 1. FC Brno, SK Slavia Praha SK Slavia Praha
Jan Matoušek 2012–14 1. FK Příbram SK Slavia Praha/ hostování • on loan 

1. FK Příbram
Ondřej Šašinka 2010–11 FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava
Antonín Vaníček 2009–2014 Bohemians Praha 1905 Bohemians Praha 1905
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All Stars Cup je malá Champions League
Vladimír Šmicer (46), česká fotbalová legenda a vítěz Ligy 
mistrů s FC Liverpool, je dlouholetým patronem turnaje. 
Přes svůj nabitý program si čas na All Stars Cup vždycky 
udělá. Asistuje při předávání cen nejlepším týmům i jed-
notlivcům, vlastnoručně podepisuje desítky diplomů. A rád 
se také podělí o své názory a postřehy. 

Co na turnaji nejvíce oceňujete?
Jeho různorodost. Naráží na sebe odlišné fotbalové školy, 
které jsou v dorosteneckém věku jasně patrné. Jinak hrají 
Angličané, jinak Portugalci, 
jinak Rusové. To zápasům 
dodává říz. Mezi dospělými 
už se rozdíly ztrácejí. Kluby, ať 
už jsou odkudkoliv, mají spíš 
kosmopolitní než národní ráz.

Přijíždějí kluby z Evropy 
i jiných kontinentů. Často 
slavná jména.
V mých očích je to něco 
neuvěřitelného. All Stars Cup 
je malá Champions League. 
Musím organizátorům po-
gratulovat, jaké kluby sem 
dostanou. Každý rok má turnaj 
mimořádně kvalitní obsazení. 
To mu dodává atraktivitu.

Dovedete se vcítit do kůže 
českých kluků, kteří na turna-
ji hrají?
Jasně! Kluci z toho musejí být 
nadšení. Zahrát si proti Chi-
vasu, Barceloně nebo Portu, to 
pro ně musí být velký zážitek! 
A sportovní výzva! Mohou 
si ověřit, jak na tom jsou ve 
srovnání se světem. V čem 
jsou dobří, v čem třeba zaostá-
vají. Když jsem hrál v dorostu, 
žádný podobný turnaj tady 
nebyl. Proto jsem se vždycky 
těšil na turnaje v zahraničí a chtěl se na nich ukázat v co 
nejlepším světle. Zvlášť proti špičkovým soupeřům. Věřím, 
že naši kluci to dnes cítí stejně.

Může být All Stars Cup inspirací i pro naše fotbalové 
prostředí?
Samozřejmě. Je to skvělá škola nejen pro hráče, ale i pro 
trenéry. Když hrajeme jen mezi sebou, obvykle nevidíme 
vlastní chyby a nedostatky. Ty vyplavou na povrch až při 
srovnání se světem. Myslím, že na All Stars Cupu by mělo 
být co nejvíce našich trenérů mládeže, třeba i od klubů, 
které tady nehrají. Aby viděli, jak se dělá fotbal venku, 
jakým způsobem tam juniorské týmy hrají, jak se koučují. 
Pro všechny, kdo mají fotbal rádi, je to velké ponaučení 
i motivace.

The All Stars Cup is a small Champions League
Vladimír Šmicer (46), Czech football legend and winner 
of the Champions League with FC Liverpool, is a long-
-time patron of the tournament. Despite his busy schedule, 
he always makes time for the All Stars Cup. He assists in 
awarding prizes to the best teams and individuals, signs 
dozens of diplomas, and he also likes to share his views 
and insights.

What do you appreciate most about the tournament?
Its diversity. Different football schools play against each 

other, and these are clearly apparent at the 
age of adolescence. The English, Portugu-
ese and the Russians all play a different 
style, which adds life to the matches. These 
differences tend to get lost amongst adults. 
Clubs, wherever they are from, tend to 
have more of a cosmopolitan than natio-
nal complexion.

Clubs from Europe and other contents 
come to play at the tournament, often 
with big names.
In my eyes, this is something incredible. 
The All Stars Cup is a small Champions 
League. I have to congratulate the orga-
nizers for the clubs they get to come here. 
Every year, the tournament has an excep-
tionally high quality cast, thereby making 
it more attractive.

Can see you see yourself in the shoes of 
the Czech boys who play in the tourna-
ment?
Of course! The boys have to be enthu-
siastic about it. To play against Chivas, 
Barcelona or Porto must be a great expe-
rience for them! And the sports challenge! 
They can see where they are at compared 
to the rest of the world – what they are 
good at and where they need to improve. 
When I played as a youth, there was no 
such tournament here. That’s why I always 
enjoyed tournaments abroad and wanted 

to show myself at them in the best possible light, especially 
against top rivals. I believe our boys feel the same today.

Can the All Stars Cup be an inspiration for our football 
environment?
Naturally. It’s a great school not only for players, but also 
for coaches. When we only play against each other, we 
usually do not see our own mistakes and shortcomings. 
These come to the surface when compared to the rest of 
the world. I think that as many of our youth coaches as 
possible should be at the All Stars Cup, even from clubs 
that are not playing there. They need to see how football 
is played elsewhere, how junior teams play elsewhere, and 
how they are coached. This is a great lesson and motivation 
for all those who love football.

Turnaj a jeho patron. Vladimír Šmicer patří 
k All Stars Cupu už od jeho založení. • The 
tournament and its patron. Vladimír Šmicer 
has been part of the All Stars Cup since its 
inception.
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Čas • Time Hřiště 1 (hlavní) • Pitch 1 (main) Hřiště 2 (vedlejší) • Pitch 2 (side)

9:00 1. FC Slovácko : Chivas Guadalajara Beijing FC : FC Fastav Zlín

10:20 Chivas Guadalajara : FC Fastav Zlín 1. FC Slovácko : Beijing FC 

11:40 Beijing FC : Chivas Guadalajara FC Fastav Zlín : 1. FC Slovácko

Rok založení • Date of foundation: 2004
Stadion • Stadium: Městský stadion Miroslava Valenty / Miroslav Valenta Municipal Stadium
Úspěchy • Achievements: 2× finalista domácího poháru / National Cup runners-up (2005, 2009)
Legendy • Legends: Miroslav Kadlec, Kufa, Němčický, Kowalík, Malár, Kordula, Michal Kadlec, Šumulikoski
Mládežnické týmy • Youth teams: 14
Internetové stránky • Websites: www.fcslovacko.cz

1. FC Slovácko is a proud representative of 
the Moravian region whose name it bears in 
its title. Slovácko’s youth teams are among 
the best in their categories. Since 2001, there 
has been an academy in Uherské Hradiště 
that has been working as it should – patient-
ly training young footballer and giving them 
a chance to get into professional football. 
Not only in the club’s A team, but also 
abroad. An example for all is Michal Sadílek, 
being under contract in PSV Eindhoven, or 

goalkeeper Matěj Kovář, who has been in the Manchester 
United academy since 2018. Slovácko will be playing in 
the tournament for the second time. Last year during their 
premier they finished in 13th place. 

1. FC Slovácko je hrdý reprezentant morav-
ského regionu, jehož jméno nese ve svém 
názvu. Mládežnické týmy Slovácka patří ve 
svých kategoriích k nejlepším. Už od roku 
2001 mají v Uherském Hradišti akademii, 
která funguje, jak má – trpělivě vychovává 
mladé fotbalisty a dává jim šanci, aby se 
uchytili v profesionálním fotbale. Nejen ve 
vlastním A týmu, ale i v zahraničí. Příkla-
dem za všechny je Michal Sadílek, jenž 
získal angažmá v nizozemském PSV Eind-
hoven či brankář Matěj Kovář, který od roku 2018 působí 
v akademii Manchesteru United. Slovácko přijíždí na All 
Stars Cup podruhé. Loni při premiérové účasti zaujalo 
odvážnými výkony a nakonec obsadilo 13. místo. 

Česká republika • Czech Republic

1. FC Slovácko

Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours
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Rok založení • Date of foundation: 1951
Stadion • Stadium: Dělnický stadion / Workers´ Stadium
Úspěchy • Achievements: mistr ligy / League title (2009), 5× vítěz domácího poháru / National Cup winners (1985, 
1996–97, 2003, 2018)
Legendy • Legends: Campos, Jelič, Yang Pu, Tao Wei, Xu Yunlong, Yu Dabao, Renato Augusto
Mládežnické týmy • Youth teams: 10
Internetové stránky • Websites: www.fcguoan.com

Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

Beijing FC is the first Chinese club to start 
at the All Stars Cup. The owner of the club 
is the Sinobo Group, currently also the 
majority shareholder of SK Slavia Praha. It 
is one of the oldest football clubs in China, 
founded in 1951. In the modern history of 
the Chinese Super League, including the last 
15 seasons, it is one of the most successful 
teams with one title and five domestic cup 
victories. The club regularly participates 
in the Asian Champions League. The club 

plays its matches at the Workers´ Stadium with a capacity 
of 66,000 spectators, where several matches took place 
at the 2008 Summer Olympics. The best-known player is 
Renato Augusto, a Brazilian player and participant of the 
2018 World Cup in Russia. The Chinese have entrusted 
their youth to the Dutch. Thus, the Ajax Amsterdam school 
can be expected for the junior selection coming to Prague, 
which is built mainly on speed, technique and strong play.

Beijing FC je prvním čínským klubem 
startujícím na All Stars Cupu. Vlastníkem 
klubu je společnost Sinobo Group, současně 
také majoritní ak cionář SK Slavia Praha. 
Jedná se o jeden z nejstarších fotbalových 
klubů v Číně, založený v roce 1951. V no-
vodobé historii čínské superligy, zahrnující 
posledních 15 sezón, patří mezi nejúspěš-
nější týmy se ziskem jednoho titulu a pěti 
vítězství v domácím poháru. Pravidelně se 
účastní i Asijské ligy mistrů. Své zápasy klub 
hraje na Dělnickém stadionu s kapacitou 66 000 diváků, 
kde se uskutečnilo i několik utkání v rámci fotbalového 
turnaje na LOH 2008. Nejznámějším hráčem je záložník 
Renato Augusto, brazilský reprezentant, účastník MS 2018 
v Rusku. Svou mládež Číňané svěřili do rukou Holanďanů. 
U juniorského výběru, přijíždějícího do Prahy, lze tedy 
očekávat školu Ajaxu Amsterdam, postavenou zejména na 
rychlosti, technice a důrazné hře.  

Čína • China

Beijing FC
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Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

Rok založení • Date of foundation: 1919
Stadion • Stadium: Letná
Úspěchy • Achievements: 2× vítěz národního poháru / National Cup winners (1970, 2017), PVP – 1. kolo / Cup 
Winners´ Cup – 1st round (1970), Evropská liga – základní skupina / Europa League – basic group (2017)
Legendy • Legends: Nehoda, Grygera, Červenka, Kroča, Hubáček, Pazdera, Čelůstka, Železník, Dostál
Mládežnické týmy • Youth teams: 14
Internetové stránky • Websites: www.fcfastavzlin.cz

FC Fastav Zlín je hrdým reprezentantem 
města, jež proslavil tvůrce obuvnického 
impéria Tomáš Baťa. Během své stoleté 
existence klub většinou hrával druhou ligu, 
v posledních dvou dekádách se už spíše 
pohybuje v prvoligové společnosti. V mi-
nulé sezóně Zlín dokonce startoval v zá-
kladní skupině Evropské ligy, což lze brát 
jako největší mezinárodní úspěch v klubové 
historii. Co se týká mládeže, klub trvale 
patří mezi nejsilnější v moravském regionu 
a to v celém průřezu od žákovských kategorií přes doroste-
necké až po juniorku. Mladí fotbalisté Fastavu přijíždějí na 
All Stars Cup podruhé. Loni při premiérové účasti obsadili 
10. místo, když nejhodnotnějším výsledkem byla bezbran-
ková remíza s FC Porto. Letos si Moravané věří na víc. 
Díky kvalitě týmu i předchozím zkušenostem, které jsou 
při All Stars Cupu nepřenositelné.

FC Fastav Zlín is a proud representative of 
the city made famous by Tomáš Baťa, the 
creator of the Baťa shoe empire. During its 
one hundred years of existence, the club 
has mostly played in the second league, but 
in the last two decades it has been playing 
in first league more often. Last season, Zlín 
even started in the Europa League’s group 
stage, which can be seen as the biggest 
international success in the club’s history. 
As far as youth is concerned, the club is 

permanently one of the strongest in the Moravian region 
in the entire cross-section of all categories. Young Fastav 
footballers are coming to the All Stars Cup for the second 
time. Last year the club finished in 10th place during its 
premiere, with its most valuable result being a goalless 
draw with FC Porto. This year, the Moravians believe they 
will achieve more thanks to the quality of the team and 
previous experience, which are not transferable during the 
All Stars Cup.

Česká republika • Czech Republic

FC Fastav Zlín
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Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

Rok založení • Date of foundation: 1906
Stadion • Stadium: Estadio Akron
Úspěchy • Achievements: 12× mistr ligy / League titles (1957, 1959–62, 1964–65, 1970, 1987, 1997, 2006, 2017), 4× ví-
těz národního poháru / National Cup winners (1963, 1970, 2015, 2017), 2× vítěz CONCACAF Champions´ Cup / 
CONCACAF Champions´ Cup winners (1962, 2018), finalista Poháru osvoboditelů / Copa de Libertadores runners-up 
(2010) 
Legendy • Legends: Javier Aguirre, Javier Valdivia, Omar Bravo, Carlos Salcido, Héctor Reynoso, Carlos Vela, Javier 
„Chicharito“ Hernandez
Mládežnické týmy • Youth teams: 12; navíc cca 80 fotbalových škol Chivas po celém Mexiku / moreover, about 
80 Chivas football schools around the Mexico
Internetové stránky • Websites: www.chivasdecorazon.mx

Mexický velkoklub známý pod přezdívkou 
Chivas se pyšní mnoha domácími i me-
zinárodními úspěchy. Své zápasy hraje na 
ultramoderním stadiónu Akron a podle 
nepsaného pravidla za něj nastupují jen 
mexičtí hráči. Nejslavnějším odchovancem 
je Javier “Chicharito” Hernandez, hrající 
dnes za West Ham United. Chloubou klubu 
je mládežnická akademie, která zaručuje, že 
každý juniorský tým Chivasu má nespornou 
fotbalovou kvalitu. Výchova mladých hráčů 
zde vychází z tzv. Chivas escuelas, fotbalových škol, kterých 
je okolo 80, rozesetých po celém Mexiku a dodávajících 
nejlepší jedince do klubové centrály v Guadalajaře. Mladí 
Mexičané jsou pravidelným účastníkem All Stars Cupu, do 
Prahy přijíždějí už pošesté! Na vítězství zatím nedosáhli, 
ale obvykle měli smůlu – usměje se na ně letos konečně 
štěstí?

The Mexican giant known as Chivas boasts 
many domestic and international successes. 
The team plays its matches at its state-of-
-the-art Akron Stadium, and, according to 
an unwritten rule, only Mexican players play 
for the team. The team’s famous player is Ja-
vier „Chicharito“ Hernandez, who currently 
plays for West Ham United. The team takes 
pride in its youth academy, which guaran-
tees the absolute football quality of every 
ju nior team. The young players here are 

brought up from the so-called Chivas escuelas football 
schools, of which there are about 80 spread throughout 
Mexico and provide the best players to the club headquar-
ters in Guadalajara. The young Mexicans are regular parti-
cipants of the All Stars Cup and are coming to Prague for 
the sixth time! They have not won the tournament yet, but 
they often had bad luck – will they get lucky this year?

Mexiko • Mexico

Chivas Guadalajara
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Čas • Time Hřiště 1 (hlavní) • Pitch 1 (main) Hřiště 2 (vedlejší) • Pitch 2 (side)

9:40 FK Dukla Praha : Atlético Madrid FC Vysočina Jihlava : Avispa Fukuoka

11:00 Atlético Madrid : Avispa Fukuoka FK Dukla Praha : FC Vysočina Jihlava

12:20 FC Vysočina Jihlava : Atlético Madrid Avispa Fukuoka : FK Dukla Praha

Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

Rok založení • Date of foundation: 1948
Stadion • Stadium: Juliska
Úspěchy • Achievements: 11× mistr ligy / League titles (1953, 1956, 1958, 1961–64, 1966, 1977, 1979, 1982), 4× vítěz Ame-
rického poháru / American Cup winner (1961–64), semifinalista PMEZ / European Champions´ Cup semi-final (1967), 
čtvrtfinalista Poháru UEFA / UEFA Cup quarter-final (1979), semifinalista PVP / Cup Winners´ Cup semi-final (1986)
Legendy • Legends: Masopust, Novák, Pluskal, Geleta, Viktor, Fiala, Vízek, Nehoda, Pelc, Rott, Gajdůšek, Petr Rada, 
Bittengel, Gedeon
Mládežnické týmy • Youth teams: 13
Internetové stránky • Websites: www.fkdukla.cz

FK Dukla Praha je tradiční pražský účastník 
All Stars Cupu, který ze všech turnajových 
ročníků vynechal jen ten první v roce 2009. 
V hracím formátu se šestnácti týmy se Duk-
la nejlépe umístila v letech 2013, 2015 a loni, 
kdy skončila dvanáctá. Nejblíže postupu do 
finálové osmičky byla v roce 2015, kdy při 
bodové rovnosti s několika ostatními týmy 
rozhodlo v její neprospěch jen horší skóre. 
Klub z Julisky si velice váží své účasti na 
turnaji, na oplátku jsou jeho týmy každý rok 
zárukou poctivého běhavého fotbalu, který se jen těžko 
překonává.

FK Dukla Praha is a traditional participant 
that only missed out on the first tourna-
ment in 2009. In the 16-team format, Dukla 
ranked best in editions 2013, 2015 and 2018 
when the team finished twelfth. They came 
closest to the final eight in 2015 when seve-
ral teams were tied, and their goal differen-
tial decided who would advance. The club 
from Juliska very much appreciates its par-
ticipation in the tournament, and in return, 
its teams each year are a guarantee of honest 

running-based football, which is hard to overcome.

Česká republika • Czech Republic

FK Dukla Praha
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Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

Rok založení • Date of foundation: 1948
Stadion • Stadium: Jiráskova ulice / Jiráskova Street
Úspěchy • Achievements: 7× účast v nejvyšší fotbalové soutěži / Czech league participants (2005–06, 2012–18)
Legendy • Legends: Zúbek, Šourek, Gebre Selassie, Rabušic, Kopic, Tecl, Vydra, Vaculík, Tlustý
Mládežnické týmy • Youth teams: 13
Internetové stránky • Websites: www.fcvysocina.cz

Nejsilnější klub z Vysočiny je momentálně 
druholigový, ovšem práce s mládeží je jeho 
chloubou. Koncentrují se tu nejlepší mladí 
hráči z celého regionu, kteří mají k dispozici 
kvalitní tréninkové podmínky. Ne náho-
dou tu vyrostli špičkoví fotbalisté, kteří se 
posléze uplatnili v nejlepších tuzemských 
klubech, v zahraničí či dokonce v reprezen-
tačním dresu: Gebre Selassie, Rabušic, Tecl, 
Kopic, Vydra. Jihlava přijíždí na All Stars 
Cup podruhé a má na co navazovat! Při 
své premiérové účasti v roce 2017 překvapila nebojácnými 
výkony, podloženými fotbalovou kvalitou. Porazila mimo 
jiné Borussii Dortmund 2:0, pražskou Slavii 1:0, remizova-
la s Arsenalem 1:1. Nakonec jí jen o bod unikl postup do 
finálové osmičky. Tým měl i výrazné individuality. Útoč-
ník Malata se stal s pěti zásahy jedním ze čtyř nejlepších 
střelců turnaje, brankář Mastný přestoupil do Manchesteru 
United!

The strongest club in Vysočina currently 
plays in the second league, but the club’s 
work with youth is its pride. Here, the best 
young players from all over the region, who 
have quality training facilities available, are 
concentrated. It is no coincidence that top 
football players grew up here, who even-
tually played for the best domestic clubs, 
abroad or even in the national jersey: Gebre 
Selassie, Rabušic, Tecl, Kopic, Vydra. Jih-
lava is coming to the All Stars Cup for the 

second time and has something to build on! During its 
first appearance in 2017, the club surprised with its fearless 
performances based on quality football. Among others, 
Jihlava beat Borussia Dortmund 2:0, Slavia 1:0, and drew 
with Arsenal 1:1. In the end, only one point separated the 
club from making it to the final eight. The team also had 
distinctive individuals: striker Malata was one of the four 
best tournament scorers with five goals, while goalkeeper 
Mastný transferred to Manchester United!

Česká republika • Czech Republic
JIHLAVA

FC Vysočina Jihlava
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Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

Japan’s Avispa Fukuoka, from the city with 
1,5 million of residents on the island of 
Kyushu, has been in professional football 
since 1995, alternating between the first 
and second leagues. The team is currently 
playing in the J2 League. The club has long 
invested in youth and its academy is among 
the best in the country. Avispa is coming to 
Prague for the third time in a row and is the 
Japanese tournament stalwart. The tena-
cious youths from Fukuoka are a model of 

fair play and a tough opponent for everyone, as they play 
honest running football. During their first participation in 
the All Stars Cup in 2017, after great performances, they 
made their way to the finals where they lost to FC Porto on 
penalties. In 2018 they played for third place with Slavia 
and lost again in the penalty shootout. Fukuoka is the third 
Japanese club at the All Stars Cup, with Yokohama Marinos 
and JEF United starting ahead of it.

Rok založení • Date of foundation: 1982
Stadion • Stadium: Level-5 Stadium
Úspěchy • Achievements: 9× účastník 1. ligy / J1 League participants (1996–2001, 2006, 2011, 2016)
Legendy • Legends: Miura, Kodžima, Jung-Yoon, Jamašita, Fudžimoto, Okubo, Kamiyama, Nakamura, Nagira, Jogo
Mládežnické týmy • Youth teams: 12
Internetové stránky • Websites: www.avispa.co.jp

Japonská Avispa Fukuoka z města s 1,5 mi-
lionu obyvatel na ostrově Kjúšú se v profe-
sionálním fotbale se pohybuje od roku 1995, 
střídavě mezi první a druhou ligou. Mo-
mentálně hraje J2 League. Klub dlouhodobě 
investuje do mládeže a jeho akademie patří 
k nejlepším v zemi. Avispa přijíždí do Prahy 
potřetí za sebou a je tak japonskou stálicí 
turnaje. Houževnatí mladíci z Fukuoky jsou 
vzorem fair-play a těžkým soupeřem pro 
každého, neboť hrají poctivý běhavý fotbal. 
Při své první účasti na All Stars Cupu v roce 2017 se po 
výborných výkonech probojovali až do finále, kde pod-
lehli FC Porto na penalty. V roce 2018 hráli o třetí místo 
s domácí Slavií a znovu neuspěli až v penaltovém rozstřelu. 
Fukuoka je třetí japonský klub na All Stars Cupu, před ní 
zde startovaly Jokohama Marinos a JEF United.

Japonsko • Japan

Avispa Fukuoka
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Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

Rok založení • Date of foundation: 1903
Stadion • Stadium: Wanda Metropolitano
Úspěchy • Achievements: 10× mistr ligy / League titles (1940–41, 1950–51, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014), ví-
těz PVP / Cup Winners´ Cup winner (1962), finalista PMEZ / European Champions´ Cup runners-up (1974), vítěz 
Interkontinentálního poháru / Intercontinental Cup winners (1974), 3× vítěz Evropské ligy / Europa League winners 
(2010, 2012, 2018), 3× vítěz Superpoháru UEFA / UEFA Super Cup winners (2010, 2012, 2018), 2× finalista Ligy mistrů 
/ Champions League runners-up (2014, 2016)
Legendy • Legends: Escudero, Collar, Adelardo, Aragonés, Alberto Fernandez, Arteche, Gárate, Aguilera, Torres, Forlán, 
Agüero, Perea, Raúl Garcia, Gabi, Godín, Koke, Griezmann, Diego Costa
Mládežnické týmy • Youth teams: 11
Internetové stránky • Websites: www.atleticodemadrid.com

Atlético Madrid je evropský velkoklub, který 
má silnou základnu oddaných a vášnivých 
fanoušků. V posledních letech jim dělá ra-
dost, neboť ve španělské lize rovnocenně bo-
juje s giganty Realem Madrid a FC Barcelona 
a dvakrát dokonce sahal po vítězství v Lize 
mistrů! Pýchou Atlétika je nový stadion 
Wanda Metropolitano, stejně tak mládežnic-
ká základna, která využívá síť spřízněných 
klubů po celém Španělsku a pravidelně pro-
dukuje špičkové hráče. Momentálně v ligo-
vém týmu působí několik odchovanců, mezi jinými Koke, 
Saúl či Rodri Hernandez. Atlético Madrid přijíždí do Prahy 
potřetí. Jejich tým do 16 let tu byl poprvé v roce 2014, kdy 
obsadil čtvrté místo. V roce 2017 skončili Španělé třetí, když 
měli v týmu několik vynikajících individualit. Jednou z nich 
byl záložník Victor Mollejo, který už nahlédl do A týmu 
a má za sebou první starty ve španělské nejvyšší soutěži.

Atlético Madrid is a major European club 
that has a strong base of dedicated and pas-
sionate fans. In recent years, Atlético has been 
pleased to see that in the Spanish League they 
are on equal terms with giants Real Madrid 
and FC Barcelona, and twice the team nearly 
won the Champions League! The pride of 
Atlético is the new Wanda Metropolitano 
Stadium, as well as a youth base that uses 
a network of related clubs across Spain and 
regularly produces top players. At the mo-

ment, there are several homegrown players, including Koke, 
Saúl and Rodri Hernandez. Atlético Madrid is coming to 
Prague for the third time. Their U16 team was here for the 
first time in 2014 and finished fourth. In 2017, the Spaniards 
finished third and had several outstanding individuals in the 
team. One of them was midfielder Victor Mollejo, who had 
already played for the A team in the Spanish league.

Španělsko • Spain

Atlético Madrid
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Sobotní zápasy (15/6/2019) • Saturday Matches (6/15/2019)

Skupina E • Group E
Čas • Time Hřiště • Pitch

9:00 A1 : D4 1

9:00 B2 : C3 2

10:20 D4 : C3 1

10:20 A1 : B2 2

11:40 B2 : D4 1

11:40 C3 : A1 2

Skupina G • Group G
Čas • Time Hřiště • Pitch

14:00 C1 : B4 1

14:00 D2 : A3 2

15:20 B4 : A3 1

15:20 C1 : D2 2

16:40 D2 : B4 1

16:40 A3 : C1 2

Tabulka po dvou hracích dnech • Table after two playing days

Tým • Team Zápasy
Matches

Výhry
Wins

Remízy
Draws

Prohry
Loses

Skore
Score

Body
Points

1. 6

2. 6

3. 6

4. 6

5. 6

6. 6

7. 6

8. 6

9. 6

10. 6

11. 6

12. 6

13. 6

14. 6

15. 6

16. 6

Skupina F • Group F
Čas • Time Hřiště • Pitch

9:40 B1 : A4 1

9:40 C2 : D3 2

11:00 A4 : D3 1

11:00 B1 : C2 2

12:20 C2 : A4 1

12:20 D3 : B1 2

Skupina H • Group H
Čas • Time Hřiště • Pitch

14:40 D1 : C4 1

14:40 A2 : B3 2

16:00 C4 : B3 1

16:00 D1 : A2 2

17:20 A2 : C4 1

17:20 B3 : D1 2

Vysvětlivky:
A1 = vítězný tým skupiny A, B2 = druhý tým ze skupiny B, atd.
Skupinu E tvoří týmy: A1, B2, C3, D4 
Skupinu F tvoří týmy: B1, C2, D3, A4
Skupinu G tvoří týmy: C1, D2, A3, B4
Skupinu H tvoří týmy: D1, A2, B3, C4

Po odehrání pátečního a sobotního programu budou mít všechny týmy 6 zá-
pasů a na jejich základě vznikne celková tabulka od 1. do 16. místa. Podle ní se 
vytvoří schéma pro nedělní zápasy play-off.

Explanatory notes:
A1 = group A winner, B2 = group B second, etc.
Group E composed of the teams: A1, B2, C3, D4
Group F composed of the teams: B1, C2, D3, A4
Group G composed of the teams: C1, D2, A3, B4
Group H composed of the teams: D1, A2, B3, C4

By finishing their Friday and Saturday matches schedule all the teams will have 
completed 6 matches in total which will be the basis for making a final table 
including all of 16 participants. Sunday schedule for play-off matches will be 
prepared according to this table.
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Oddělení rozvoje fotbalu FAČR podporuje All Stars Cup
Fotbalová asociace České republiky má i letos záštitu nad All Stars Cupem, který se koná již 
pojedenácté. Tradiční mezinárodní juniorský turnaj hráčů do 16 let se tak řadí do portfolia 
aktivit, jež Fotbalová asociace České republiky dlouhodobě podporuje.

Oddělení rozvoje fotbalu Fotbalové asociace České republiky klade důraz nejen na profesionální 
fotbal seniorů včetně reprezentací všech věkových kategorií, ale zároveň podporuje řadu turnajů 
a aktivit mládežníků na okresní, krajské i celostátní úrovni – ať už se jedná o Ondrášovka Cup 
hraný od kategorie U8, až po McDonald’s Cup, tradiční soutěž pro žáky základních škol.
Před čtyřmi lety Fotbalová asociace České republiky spustila vlastní projekt Regionálních fotba-
lových akademií, jež mají za cíl centralizovat talenty a vytvářet jim nadstandardní podmínky pro 
optimální sportovní, společenský a osobnostní rozvoj.
Všech osm Regionálních fotbalových akademií, doplněných o čtyři další celky, letos již potřetí 
poměří síly na turnaji Akademie Cup o pohár Karla Poborského. V Olomouci budou od 17. do 
19. června 2019 bojovat akademie z Jihočeského, Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouc-
kého, Pardubického, Plzeňského, Ústeckého kraje a kraje Vysočina spolu s pozvanými výběry 

Slovácka, Slavie Praha, Sparty Praha a skotských Rangers.
Fotbalová asociace České republiky se zároveň zapojuje do řady sociálních projektů, jejichž prostřednictvím pomáhá po-
třebným a podporuje tak i sport hendikepovaných na mnoha úrovních. V minulých letech byla Fotbalová asociace České 
republiky dokonce oceněna za svou práci na sociálních projektech Unií evropských fotbalových asociací (UEFA).
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MČ Praha 20: All Stars Cup nás těší!
Není nic lepšího, než dát energii, čas a nadšení tomu, aby se rozvíjel juniorský sport. O to více si 
u nás v Horních Počernicích vážíme faktu, že už 11. ročník turnaje mladých fotbalových talentů 
All Stars Cup se koná právě v naší městské části.
Fotbalové hřiště SC Xaverov má svou historii a zvláštní genius loci. Sotva najdete v Horních 
Počernicích kluka, který tu poprvé v životě nenazul kopačky, nevyzkoušel první neohrabané kroky 
s míčem, nezakusil velký dětský úspěch i občasné slzičky zklamání. Někteří z těch malých fotbalistů 
(kluků i holek) u sportu zůstali, jiní si pro sebe postupem doby našli jiné koníčky. Láska k fotbalu 
a zájem o něj ale v srdcích většiny z nich zůstávají napořád.
O to větší poděkování si zaslouží pořadatelé mezinárodního turnaje, který zázemí nabízí hráčům 
ve věku do 16 let. Jsou to kluci, kteří v sobě kromě talentu skrývají ještě srdce plná těch největších 
fotbalových snů. O to důležitější je dát jim možnost vzájemně poměřit své síly, zjistit jak jsou na 
tom jinde ve světě, kde jsme dobří a na čem je třeba ještě zapracovat.
Můj velký dík proto patří pořadatelům All Stars Cup. Turnaje, který mladým klukům z různých 

koutů světa a společnou fotbalovou vášní umožní pocit fotbalové hvězdy, která si užívá prestižní mezinárodní turnaj. Pravda je 
taková, že právě All Stars Cup spoustu z nich k hvězdné dráze nasměruje. A pokud ne, vůbec nevadí, protože zájem o sport a nad-
šení jim v životě zůstanou docela určitě.
Jsme proto velice rádi, že All Stars Cup se odehrává právě u nás a těšíme se na víkend plný fotbalových zážitků.

Alena Štrobová
starostka MČ Praha 20
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Nedělní zápasy (16/6/2019) • Sunday Matches (6/16/2019)

Dopolední program • Morning schedule Play-off zápasy o 9.–16. místo • Play-off matches for 9th to 16th place

Odpolední program • Afternoon schedule Play-off zápasy o 1.–8. místo • Play-off matches for 1st to 8th place

o 9. místo • for 9th place
12:20

hřiště 1 • pitch 1

o 9.–12. místo • for 9th–12th place
11:00

hřiště 1 • pitch 1

vítězové • winners A–B

o 11. místo • for 11th place
12:20

hřiště 2 • pitch 2

o 9.–12. místo • for 9th–12th place
11:00

hřiště 2 • pitch 2

vítězové • winners C–D

o 13.–16. místo • for 13th–16th place
10:20

hřiště 1 • pitch 1

poražení • losers A–B

o 13. místo • for 13th place
11:40

hřiště 1 • pitch 1

o 13.–16. místo • for 13th–16th place
10:20

hřiště 2 • pitch 2

poražení • losers C–D

o 9.–16. místo • for 9th–16th place
9:40

hřiště 1 • pitch 1

9–16 (A)

o 9.–16. místo • for 9th–16th place
9:00

hřiště 1 • pitch 1

12–13 (B)

o 9.–16. místo • for 9th–16th place
9:00

hřiště 2 • pitch 2

11–14 (C)

o 9.–16. místo • for 9th–16th place
9:40

hřiště 2 • pitch 2

10–15 (D)

o 15. místo • for 15th place
11:40

hřiště 2 • pitch 2

Finále • Final
20:00

ĎOLÍČEK

Semi�nále • Semi-�nal
16:00

hřiště 1 • pitch 1

vítězové • winners A–B

o 3. místo • for 3rd place
19:00

Semi�nále • Semi-�nal
16:00

hřiště 2 • pitch 2

vítězové • winners C–D

o 5.–8. místo • for 5th–8th place
15:20

hřiště 1 • pitch 1

poražení • losers A–B

o 5. místo • for 5th place
16:40

hřiště 1 • pitch 1

o 5.–8. místo • for 5th–8th place
15:20

hřiště 2 • pitch 2

poražení • losers C–D

Čtvrt�nále • Quarter-�nal
14:40

hřiště 1 • pitch 1

1–8 (A)

Čtvrt�nále • Quarter-�nal
14:00

hřiště 1 • pitch 1

4–5 (B)

Čtvrt�nále • Quarter-�nal
14:00

hřiště 2 • pitch 2

3–6 (C)

Čtvrt�nále • Quarter-�nal
14:40

hřiště 2 • pitch 2

2–7 (D)

o 7. místo • for 7th place
16:40

hřiště 2 • pitch 2

ĎOLÍČEK

13:00 Vyhlášení výsledků (týmy na 9.–16. místě)

21:15  Závěrečný ceremoniál, 
vyhlášení výsledků (týmy na 1.–8. místě)

Vysvětlivky:
Čísla 1 až 16 označují týmy, jak se umístily v celkové tabulce vytvořené po 
pátečních a sobotních zápasech.

Poznámka: Zápasy následují plynule po sobě bez zbytečných přestávek. 
Časy začátků utkání jsou pouze orientační. Přestávky mezi dopoledním 
a odpoledním programem trvají jednu hodinu.

13:00 Announcement of the results (9th to 16th place)

21:15  Closing ceremony, 
announcement of the results (1st to 8th place) 

Explanatory notes:
Teams are indicated by No. 1–16 in accordance with their placement in the 
table after two playing days.

Remark: The matches flow one after the other without any unnecessary 
delay. However, the kick-off times remain approximate only. The breaks 
between morning and afternoon schedule are one hour long. 
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Čas • Time Hřiště 1 (hlavní) • Pitch 1 (main) Hřiště 2 (vedlejší) • Pitch 2 (side)

14:00 AC Sparta Praha : SK Slavia Praha Paris Saint-Germain : FC Nitra

15:20 SK Slavia Praha : FC Nitra AC Sparta Praha : Paris Saint-Germain

16:40 Paris Saint-Germain : SK Slavia Praha FC Nitra : AC Sparta Praha

Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

Rok založení • Date of foundation: 1893
Stadion • Stadium: GENERALI Arena
Úspěchy • Achievements: 36× mistr ligy / League titles (1912, 1919, 1922, 1926–27, 1932, 1936, 1938–39, 1944, 1946, 
1948, 1952, 1954, 1965, 1967, 1984–85, 1987–91, 1993–95, 1997–2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2014), 3× čtvrtfinalista Po-
háru mistrů evropských zemí / European Champions´ Cup quarter-final (1966, 1968, 1985), čtvrtfinalista Ligy mistrů / 
Champions League quarter-final (1992), 3× osmifinalista Ligy mistrů / Champions League group of last 16 (2000, 2002, 
2004), čtvrtfinalista Evropské ligy / Europa League quarter-final (2016)
Legendy • Legends: Braine, Nejedlý, Ježek, Kraus, Kvašňák, Mašek, Mráz, Jan Berger, Jozef Chovanec, Ivan Hašek, No-
votný, Siegl, Blažek, Rosický, Lafata, Dočkal
Mládežnické týmy • Youth teams: 14
Internetové stránky • Websites: www.sparta.cz

Nejslavnější a historicky nejúspěšnější český 
klub je uznávanou fotbalovou značkou 
i v zahraničí. Sparťanská mádežnická aka-
demie na Strahově je dlouhodobě založena 
na systému, preferujícím fyzicky zdatné 
a rychlostní typy fotbalistů. Mnozí z nich se 
posléze uplatňují v profesionálním fotba-
le, byť zpravidla v jiných klubech. Sparta 
se zúčastní All Stars Cupu počtvrté. Pre-
miérový ročník turnaje v roce 2009 vyhrála, 
v letech 2011 a 2017 skončila jedenáctá.

The most famous and historically most 
successful Czech club is also a recognized 
football brand abroad. The Sparta youth 
academy has long been based on a system 
that prefers physically fit and speedy foot-
ball players. Many of them eventually make 
it in professional football, although usually 
at other clubs. Sparta will be taking part in 
the All Stars Cup for the fourth time. They 
won the tournament in its first year in 2009 
and finished eleventh in 2011 and 2017.

Česká republika • Czech Republic

AC Sparta Praha
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Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

Paris Saint-Germain is a European club 
giant and, together with Olympique Mar-
seille, one of the two most famous French 
clubs. After Qatar’s capital entry in 2012, it is 
also one of the richest football entities. Youth 
orientation is one of the club’s priorities. The 
PSG Academy was founded in 2005 and 
offers young footballers perfect conditions for 
preparation. The club is also building a net-
work of its own academies around the world, 
from Brazil, the United States and Canada to 

Egypt, the United Arab Emirates, India, Indonesia and China. 
Their ambassador is former Portuguese player Pauleta, who 
was great striker and captain of PSG. The club is coming for 
the third time in a row. In 2018 the French were one of the 
best technical and tactical teams, although their eighth-place 
finish does not really show this. “In 2019 we will come back 
stronger”, they said as they were leaving. We will see.

Rok založení • Date of foundation: 1970
Stadion • Stadium: Parc des Princes
Úspěchy • Achievements: 8× mistr ligy / League titles (1986, 1994, 2013–16, 2018, 2019), vítěz Ligy mistrů / Cham-
pions League winners (1993), 10× vítěz národního poháru / National Cup winners (1982–83, 1993, 1995, 1998, 2004, 
2006, 2010, 2015–16), vítěz PVP / Cup Winners´ Cup winners (1996), semifinalista Ligy mistrů / Champions League 
semi-final (1995), čtvrtfinalista Ligy mistrů / Champions League quarter-final (2016)
Legendy • Legends: Sušič, Rocheteau, Bats, Fernandez, Weah, Okocha, Ginola, Giuly, Lama, Pauleta, Makelele, Heinze, 
Ibrahimovič, Thiago Silva, Cavani
Mládežnické týmy • Youth teams: 12; navíc 8 vlastních akademií po celém světě / moreover, 8 PSG academies around 
the world
Internetové stránky • Websites: www.psg.fr

Paris Saint-Germain je evropský klubový 
gigant, spolu s Olympique Marseille jeden 
z dvojice nejslavnějších francouzských 
klubů. Po kapitálovém vstupu Katařanů 
v roce 2012 jde také o jeden z nejbohatších 
fotbalových subjektů. Orientace na mládež 
je jednou z klubových priorit. Akademie 
PSG byla založena v roce 2005 a mladým 
fotbalistům nabízí perfektní podmínky pro 
přípravu. Klub navíc buduje síť vlastních 
akademií po celém světě, od Brazílie, USA 
a Kanady přes Egypt, Spojené arabské emiráty až po Indii, 
Indonésii a Čínu. Ambasadorem je Portugalec Pauleta, 
bývalý skvělý střelec a kapitán PSG. Paris Saint-Germain 
přijíždí na All Stars Cup potřetí za sebou. V roce 2018 pat-
řili Francouzi k takticky i technicky nejvyspělejším týmům, 
byť konečné osmé místo tomu příliš neodpovídá. V roce 
2019 se vrátíme silnější, hlásili při odjezdu. Uvidíme.

Francie • France

Paris Saint-Germain
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Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

FC Nitra is one of the oldest Slovak clubs, 
founded in 1909. Former Czechoslovak 
internacionals also played in its white and 
blue jerseys, the most famous of which is 
Lubomír Moravčík. The club relies on its 
own homegrown players and its academy is 
among the best in the country. It focuses on 
comprehensive sports preparation under the 
guidance of qualified coaches, but also on 
educating players, as the corresponding lear-
ning outcomes are a prerequisite for staying 

in the academy. It is no coincidence that Nitra youths have 
made it to the prestigious UEFA Youth League twice. FC 
Nitra is starting at the All Stars Cup for the second time. 
The club premiered in 2016, curiously drawing seven times, 
which was enough for 13th place overall.

Rok založení • Date of foundation: 1909
Stadion • Stadium: Pod Zoborom
Úspěchy • Achievements: vícemistr československé ligy / Czechoslovakian league runners-up (1962), Pohár UEFA, 
1. kolo / UEFA Cup, 1st round (1989)
Legendy • Legends: Kukučka, Hipp, Moravčík, Bochnovič, Tomaschek, Demo, Senecký, Grajciar
Mládežnické týmy • Youth teams: 13
Internetové stránky • Websites: https://fcnitra.com

FC Nitra je jeden z nejstarších sloven-
ských klubů, založený v roce 1909. V jeho 
bílomodrých dresech hrávali i někdejší 
reprezentanti Československa, nejslavněj-
ším z nich je Lubomír Moravčík. V klubu 
sází na vlastní odchovance, jeho akademie 
patří mezi nejlepší v zemi. Soustředí se na 
komplexní sportovní přípravu pod vedením 
kvalifikovaných trenérů, ale i na vzdělávání 
hráčů, neboť odpovídající studijní výsledky 
jsou podmínkou pro setrvání v akademii. 
Ne náhodou se dorostenci Nitry dvakrát probojovali do 
prestižní UEFA Youth League, což je obdoba Ligy mistrů 
pro kategorii U19. FC Nitra startuje na All Stars Cupu po-
druhé. Premiéru zažila v roce 2016, kdy kuriózně sedmkrát 
remizovala, což ve výsledném součtu stačilo na celkové 
13. místo.

Slovensko • Slovakia

FC Nitra
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Základní barvy
Home colours

Rezervní barvy
Away colours

Rok založení • Date of foundation: 1892
Stadion • Stadium: Sinobo Stadium
Úspěchy • Achievements: 19× mistr ligy / League titles (1913, 1925, 1929–31, 1933–35, 1937, 1940–43, 1947, 1996, 
2008–09, 2017, 2019), semifinále Poháru UEFA / UEFA Cup semi-final (1996), čtvrtfinalista Evropské ligy / Europa 
League quarter-final (2019)
Legendy • Legends: Košek, Plánička, Puč, Kopecký, Bican, Lála, Veselý, Knoflíček, Kuka, Šmicer, Vlček, Škoda
Mládežnické týmy • Youth teams: 14
Internetové stránky • Websites: www.slavia.cz

SK Slavia Praha je historicky nejúspěšněj-
ší tuzemský klub na All Stars Cupu, jenž 
absolvoval všechny dosud odehrané ročníky. 
Slavia už od roku 2010 s turnajem úzce spo-
lupracuje, neboť mu pronajímá svá trénin-
ková centra. Juniorské týmy červenobílých 
patří v domácím prostředí dlouhodobě 
k tomu nejlepšímu. Jsou konkurenceschop-
né i v nejsilnější mezinárodní konkurenci. 
Svědčí o tom dvojnásobné vítězství Slavie 
na turnaji v letech 2015 a 2016, stejně jako 
trvalá účast mezi nejlepší osmičkou či pravidelně získávané 
individuální ceny. V loňském ročníku All Stars Cupu skon-
čila Slavia třetí, když ve semifinále těsně prohrála s pozděj-
ším vítězem FC Barcelona a v souboji o třetí místo zdolala 
japonskou Fukuoku.

SK Slavia Praha is historically the most 
successful domestic club at the All Stars Cup 
and has taken part in all of the tournaments 
thus far. Slavia has been closely collabo-
rating with the tournament since 2010 by 
renting facilities at its training centres. In 
addition, the junior teams of the red and 
white have been one of the best teams at 
home. They are competitive even amongst 
the strongest international competition. 
This is evidenced by the club’s two wins in 

the tournament in 2015 and 2016, as well as the club’s per-
manent participation among the best eight or regularly 
winning individual awards. At last year’s All Stars Cup, 
Slavia finished third after losing a close match in the semi-
-finals to eventual winner FC Barcelona, and then winning 
against Japan’s Fukuoka in the match for third place.

Česká republika • Czech Republic

SK Slavia Praha
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Čas • Time Hřiště 1 (hlavní) • Pitch 1 (main) Hřiště 2 (vedlejší) • Pitch 2 (side)

14:40 Bohemians Praha 1905 : FC Porto SKD České Budějovice : FK Altinordu Izmir

16:00 FC Porto : FK Altinordu Izmir Bohemians Praha 1905 : SKD České Budějovice

17:20 SKD České Budějovice : FC Porto FK Altinordu Izmir : Bohemians Praha 1905

Rok založení • Date of foundation: 1905
Stadion • Stadium: Ďolíček
Úspěchy • Achievements: mistr ligy / League title (1983), semifinále Poháru UEFA / UEFA Cup semi-final (1983)
Legendy • Legends: Jíra, Rubáš, Pospíchal, Panenka, Dobiaš, Bičovský, Hruška, Chaloupka, Prokeš, Slezák, Sňozík, Jindřišek
Mládežnické týmy • Youth teams: 14
Internetové stránky • Websites: www.bohemians.cz

Bohemians Praha 1905 jsou spolu se Slavií 
jediným klubem, který nevynechal ani jeden 
ročník All Stars Cupu. Od roku 2014 jsou 
v roli spolupracujícího klubu – poskytují 
hrací plochy pro tréninky účastníků turna-
je, navíc v posledních letech se závěrečné 
zápasy All Stars Cupu odehrávají na jejich 
domovském stadionu v Ďolíčku. Ač ve 
skromných podmínkách, klokani vždy sázeli 
na výchovu vlastních hráčů s důrazem na 
bojovnost a nasazení, dnes už ovšem prefe-
rují fotbalovost a technické pojetí hry. Proto se prosazují 
i v mezinárodním měřítku. Loni se probojovali do finá-
lové osmičky a ve čtvrtfinále dokonce potrápili vynikající 
Barcelonu.

Together with Slavia, Bohemians Praha 
1905 is the only club to have participated 
in the All Stars Cup ever since its inception. 
Since 2014 they have a specific status as the 
cooperating club providing playing fields for 
training of the participating clubs. More-
over, the final matches of the tournament 
took place at their home stadium Ďolíček 
within last editions. Despite having modest 
conditions, Bohemians have always deve-
loped their own players with emphasis on 

traditional mettle and activity; however, today the club has 
clearly emphasized football skill and the technical aspects 
of the game. Therefore their youth teams are also competi-
tive on the international level.

Česká republika • Czech Republic

Bohemians Praha 1905
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SK Dynamo České Budějovice se na jeviště 
All Stars Cupu vrací po pěti letech! Tradič-
ní jihočeský klub, nejčastěji spojovaný se 
jménem Karla Poborského, letos vybojoval 
postup do první ligy. Může se pochlubit 
moderním tréninkovým centrem v areálu 
Složiště, kde od roku 2018 funguje jedna 
z deseti národních klubových akademií. 
Dynamo na All Stars Cupu hrálo třikrát 
v letech 2012, 2013 a 2014. Nejlepšího umís-
tění dosáhlo hned při své první účasti, kdy 
obsadilo 11. místo. Dokázalo tehdy odehrát řadu kvalitních 
zápasů se špičkovými zahraničními kluby, kromě jiného 
porazilo Everton či Valencii, remizovalo s Interem Milán. 
Výraznou postavou týmu byl urostlý útočník kamerunské-
ho původu Karsten Ayong, který se už v dorosteneckém 
věku prosadil v profesionálním fotbale – hrál za 1. FK 
Příbram, polský Piast Gliwice, v současnosti patří FC DAC 
1904 Dunajská Streda.

Rok založení • Date of foundation: 1905
Stadion • Stadium: Střelecký ostrov
Úspěchy • Achievements: 2× finalista Českého poháru / National Cup runners-up (1985, 1991)
Legendy • Legends: Zeman, Čadek, Jodl, Tobiáš, Jiří Němec, Karel Vácha, Lerch, Poborský, Horejš, Vozábal, Kladrubský
Mládežnické týmy • Youth teams: 14
Internetové stránky • Websites: www.dynamocb.cz

SK Dynamo České Budějovice is returning 
to the All Stars Cup after five years! The 
traditional South Bohemian club, most often 
associated with the Czech international 
Karel Poborský, advanced to the Czech first 
division this year. The team boasts a state-
-of-the-art training center in the Složiště 
premises, where one of ten national club 
academies has been operating since 2018. 
Dynamo played at the All Stars Cup three 
times – in 2012, 2013 and 2014. The team 

achieved its best result during its first participation, fi-
nishing in 11th place. Dynamo was able to play a number 
of quality matches with top foreign clubs, defeating Ever-
ton or Valencia and drawing with Inter Milan. A distinctive 
player on the team was Karsten Ayong, a massive striker of 
Cameroonian origin, who had already established himself 
in professional football at the youth age – he played for 
1. FK Příbram, Poland’s Piast Gliwice, and he currently 
belongs to Slovakian´s Dunajská Streda.

Česká republika • Czech Republic

SK Dynamo Č. Budějovice
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Rok založení • Date of foundation: 1923
Stadion • Stadium: Izmir Atatürk 
Úspěchy • Achievements: 10× účast v 1. lize / Turkish League participants (1959–65, 1966–70)
Legendy • Legends: Sait Altinordu
Mládežnické týmy • Youth teams: 14
Internetové stránky • Websites: www.altinordu.org.tr

FK Altinordu Izmir is an ambitious Turkish 
club with big plans. The team can rely on 
one of the country’s best youth academies, 
which also supplies the national team with 
its players. Its strength is evidenced by Al-
tinordu’s repeated participation in the U19 
UEFA Youth League, in which the team also 
defeated Sparta Prague. The club is coming 
to the All Stars Cup for the third time. The 
team was one of the biggest surprises during 
its 2016 premiere at the tournament. Alti-

nordu made it to the finals after great performances and 
lost to Slavia in the penalty shoot-out. In 2017, the Turks 
were not as successful and finished twelfth. How will they 
play this year in Prague?

FK Altinordu Izmir je ambiciózní turecký 
klub s velkými plány. Může se opřít o jed-
nu z nejlepších mládežnických akademií 
v zemi, která svými hráči zásobuje také 
reprezentační výběry. O její síle svědčí 
i opakovaná účast Altinordu v elitní junior-
ské soutěži U19 UEFA Youth League, v níž 
mimo jiné vyřadili i pražskou Spartu. Klub 
přijíždí na All Stars Cup už potřetí. Při pre-
miérové účasti v roce 2016 byl jedním z nej-
větších překvapení. Po výborných výkonech 
se probojoval do finále, kde podlehl Slavii až po penalto-
vém rozstřelu. V roce 2017 už se Turkům tolik nedařilo 
a skončili dvanáctí. Jak se jim v Praze povede letos?

Turecko • Turkey

FK Altinordu Izmir
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Rok založení • Date of foundation: 1893
Stadion • Stadium: Estádio do Dragao
Úspěchy • Achievements: 28× mistr ligy / League titles (1935, 1939–40, 1956, 1959, 1978–79, 1985–86, 1988, 1990, 
1992–93, 1995–99, 2003–04, 2006–09, 2011–13, 2018), 2× vítěz Ligy mistrů / Champions League winners (1987, 2004), 
2× vítěz Evropské ligy / Europa League winners (2003, 2011), vítěz Superpoháru UEFA / UEFA Super Cup winners 
(1987), 2× vítěz Interkontinentálního poháru / Intercontinental Cup winners (1987, 2004)
Legendy • Legends: Araújo, Virgilio, Hernani, Teixeira, Cubillas, Madjer, Fernando Gomes, Joao Pinto, Vitor Baía, Jar-
del, Aloísio, Deco, Carvalho, Hulk, Lucho Gonzales, Helton, Quaresma
Mládežnické týmy • Youth teams: 12
Internetové stránky • Websites: www.fcporto.pt

FC Porto, dvojnásobný vítěz Ligy mistrů 
a Evropské ligy, je dlouhodobou a trva-
lou značkou portugalské fotbalové kvality. 
Nejen mezi dospělými, ale i v kategoriích 
mládeže. Na turnaj do Prahy přijíždí popáté 
za sebou! Je to něco zcela výjimečného, pro-
tože klub na stejné juniorské akce opakova-
ně nejezdí. V roce 2015 při své premiérové 
účasti skončili mladí Portugalci druzí, v roce 
2016 si odvezli třetí místo. V roce 2017 se 
Porto konečně dočkalo a po finálové bitvě 
s japonskou Fukuokou jeho hráči zvedli ušatý pohár nad 
hlavu. V loňském roce jim obhajoba nevyšla, když vvypad-
li ve čtvrtfinále. Asi nejznámějším portským fotbalistou, 
který startoval na All Stars Cupu, je obránce Diogo Dalot, 
momentálně hráč Manchesteru United.

FC Porto, two-time winner of the Cham-
pions League and the Europa League, is 
a long-term and lasting brand of quality 
football – not only among adults, but also in 
youth categories. FC Porto is coming to Pra-
gue for the fifth consecutive time, which is 
something special, as the club does not play 
repeatedly in the same junior tournaments. 
In 2015, during their premiere participation, 
the young Portuguese finished second, and 
in 2016 they came in third. In 2017, Porto 

won the tournament by defeating Fukuoka in the final, and 
its players raised the big-eared cup above their heads. They 
were not able to defend their title last year, as they lost in 
the quarterfinals. The most famous Porto player to act at 
the All Stars Cup is defender Diogo Dalot, who currently 
plays for Manchester United.

Portugalsko • Portugal

FC Porto
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Hrací plán
Turnaj je třídenní, zúčastní se jej šestnáct týmů, které 
absolvují celkem 72 zápasů. První dva dny se hraje ve sku-
pinách, třetí den o konečné umístění. K dispozici jsou tři 
hrací plochy: hřiště č. 1 (hlavní) a hřiště č. 2 (vedlejší) mají 
přírodní trávu a slouží pro zápasy, hřiště č. 3 má umělý 
povrch a je určeno pro předzápasová rozvičení.

Páteční utkání proběhnou ve čtyřech základních sku-
pinách (skupina A, B, C, D) po čtyřech účastnících, hraje 
každý s každým. Složení skupin určil los. 

Sobotní utkání proběhnou rovněž ve čtyřech skupinách 
po čtyřech týmech, hraje každý s každým. Složení skupin 
bude určeno na základě pátečních výsledků podle následu-
jícího klíče: skupina E – vítěz skupiny A, druhý ze skupiny 
B, třetí ze skupiny C, čtvrtý ze skupiny D; skupina F – vítěz 
B, druhý C, třetí D, čtvrtý A; skupina G – vítěz C, druhý 
D, třetí A, čtvrtý B; skupina H – vítěz D, druhý A, třetí B, 
čtvrtý C. 

Výsledky všech 
zápasů z pátečního 
i sobotního pro-
gramu se sečtou do 
celkové tabulky, kde 
každý tým bude 
mít odehráno šest 
zápasů a vznikne 
pořadí od první-
ho do šestnáctého 
místa. Týmy z první 
poloviny tabulky se 
utkají o 1.–8. místo, 
týmy z druhé polo-
viny tabulky o 9.–16. místo.

Nedělní utkání o konečné umístění se odehrají vyřazo-
vacím způsobem podle následujícího klíče. Skupina o 9.–
16. místo: 9–16 (tj. devátý se šestnáctým), 10–15, 11–14, 
12–13; dále vítězové o 9.–12. místo, poražení o 13.–16. mís-
to; následují zápasy o konečné umístění. Skupina o 1.–8. 
místo: čtvrtfinále 1–8 (tj. první s osmým), 2–7, 3–6, 4–5; 
dále vítězové v semifinále, poražení o 5.–8. místo; následují 
zápasy o konečné umístění. Posledním zápasem je finále.

Všechny týmy tak mají jistotu, že během turnaje sehrají 
9 zápasů, rovnoměrně rozložených do všech hracích dnů. 

Za vítězství jsou 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 
0 bodů. Při rovnosti bodů u dvou a více týmů rozhodu-
jí o postupu i konečném umístění následující kritéria: 
1. vzájemný zápas, 2. celkový rozdíl ve skóre, 3. vyšší počet 
vstřelených gólů, 4. fair-play pořadí, 5. los. 

Pořadí fair-play určují záporné body za obdržené žluté 
a červené karty. Za každou žlutou kartu je jeden bod, za 
dvě žluté a následně červenou kartu jsou dva body, za pří-
mo udělenou červenou kartu jsou tři body. Toto kriterium 
se vztahuje na hráče v poli i na lavičce náhradníků, stejně 
tak na členy realizačního týmu.

Při remíze v nedělních zápasech play-off rozhodnou 
o vítězi penalty (po 3), které následují ihned po skončení 
základní hrací doby.

Playing Schedule
This is a three-day tournament in which 16 teams take part 
in 72 matches in total. Days one and two are arranged in 
group stages, day three includes play-off matches. Three 
pitches for the tournament are available: No. 1 pitch (main) 
and No. 2 pitch (side), both providing with natural grass, 
serve for the matches, while No. 3 pitch covered by artifici-
al surface, serve for warming-up.

The Friday schedule includes matches being played in 
four basic groups (A, B, C, D, each of them with 4 teams), 
on the basis of each team playing one another. The grou-
ping was completed by a draw.

The Saturday schedule also includes matches be-
ing played in four groups (E, F, G, H, each of them with 
4 teams), on the basis of each team playing one another. 
The grouping will be completed depending on the results 
of the previous day according to the following key: group 

E – winner of A, second of B, third of 
C, fourth of D; group F – winner B, 
second C, third D, fourth A; group G – 
winner C, second D, third A, fourth B; 
group H – winner D, second A, third B, 
fourth C. 

All the results from Friday and 
Saturday will be taken into account to 
create a final table of 16 teams having 
played six matches each. The teams 
being placed in the upper half of this 
table will be playing matches for places 
1 to 8, all the remaining teams will be 
fighting for places 9 to 16. 

The Sunday schedule includes play-
-off matches. The matches for 9th–16th place will be played 
as follows: 9–16 (team placed as 9th against team placed 
as 16th in the table), 10–15, 11–14, 12–13; followed by the 
matches of the winners, or losers to reach the final placing. 
The matches for 1st–8th place: quarterfinals 1–8 (team 
placed 1st against team placed 8th in the table), 2–7, 3–6, 
4–5, followed by semi-finals, or matches for 5th–8th place. 
Finally, the matches to determine final placing will be play-
ed. The last match will be the final of the tournament.

As a result of this playing system, nine matches are 
guaranteed for all of the teams involved equally divided 
among all of the playing days.

Classification of the games: win = 3 points, draw = 
1 point, loss = no points. If two and more teams have the 
same number of points, the following criteria will de-
termine if the teams advance, and their final placement: 
1. matches played against each other, 2. score difference, 
3. number of goals scored, 4. fair-play ranking, 5. draw. 

Fair-play ranking is determined by negative points 
caused by yellow and red cards. One point is given fol-
lowing each yellow card. Two points are given in case of 
two yellow cards resulting in red card automatically. Three 
points are given if referee shows red card directly. This 
criterium is applied to the players both on the pitch and on 
the bank, also technical staff members are involved.

If the matches result in a draw during the Sunday play-
-offs, penalty kicks (3 on both sides) will be taken imme-
diately after the final whistle.
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Pravidla turnaje (kráceno)
• turnaje se mohou zúčastnit hráči narození 1. 1. 2003 

a mladší, dle platných ID průkazů, event. pasů v případě 
zahraničních účastníků;

• všichni hráči startují na vlastní pojištění;
• hraje se podle platných pravidel fotbalu; 
• turnaj bude oficiálně zahájen v pátek 14. 6. 2019 

ve 13.00 hodin, tzn. o přestávce mezi dopoledním a od-
poledním programem, účast všech týmů na slavnost-
ním nástupu je povinná;

• soupiska: smí obsahovat maximálně 18 hráčů, vyplněné 
soupisky odevzdají vedoucí družstev nejpozději den 
před zahájením turnaje;

• každý hráč má své číslo dresu, které se během turnaje 
nesmí změnit;

• hrací doba: 2× 15 minut, finále a zápas o 3. místo: 2× 
20 minut, poločasová přestávka 5 minut;

• počet hráčů: 11, střídání: maximálně 5 hráčů;
• míče: značka Adidas, velikost č. 5;
• požadovaná výstroj: 2 sady barevně odlišných dresů, 

vhodná obuv na přírodní trávu i umělý povrch, holenní 
chrániče; 

• pokud při zápase dojde ke kolizi barev dresů, musí se 
přizpůsobit „domácí“, což je tým, uvedený v hracím 
plánu jednotlivých utkání jako první;

• disciplinární tresty: za červenou kartu, eventuálně dvě 
žluté karty následuje vyloučení do konce zápasu a auto-
matické stop pro nejbližší utkání;

• pořadatel turnaje si vyhrazuje právo ke změnám, do-
jde-li k nepředvídatelným okolnostem či zásahu vyšší 
moci (vis major);

• vyhlášení výsledků a předání cen pro týmy na 9. až 
16. místě proběhne v neděli 16. 6. 2019 o přestávce mezi 
dopoledním a odpoledním programem, účast všech 
jmenovaných týmů je povinná;

• závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků a pře-
dáním cen pro týmy na 1.–8. místě proběhne v neděli 
16. 6. 2019 bezprostředně po odehrání finálového zápa-
su, účast všech jmenovaných týmů je povinná.

Organizační opatření
• mimopražské týmy budou ubytovány v TOP Hote-

lu Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4, delegace 
každého z ubytovaných týmů čítá 22 osob (18 hráčů 
+ 4 členové realizačního týmu);

• odborná zdravotní péče: během celého turnaje bude 
v areálu přítomen lékař, akce bude nahlášena nejbližší-
mu zdravotnickému zařízení, k dispozici bude vozidlo 
záchranné služby;

• občerstvení: pořadatel zajistí pro všechny týmy během 
tří turnajových dní obědy a pitný režim (minerální 
vody), ostatní strava je v režii jednotlivých týmů – ve 
sportovním areálu budou k dispozici restaurace i stán-
ky s občerstvením;

• za chování a bezpečnost hráčů v prostorách hotelu 
i sportovního areálu, za zajištění osobních věcí a cen-
ností zodpovídají realizační týmy jednotlivých celků.

Tournament rules (abbreviated)
• players born on January 1, 2003 and younger are allo-

wed, ID cards or passports required;
• all the players are eligible to play only while insured, 

which is a responsibility of the teams in question;
• laws of the game applied;
• official opening ceremony: on Friday June 14, 2019 at 

1:00 p.m., participation obliged for all teams involved;
• list of players: shall include 18 players as a maximum, 

application form will be filled in by technical leaders 
the day before the tournament at the latest;

• playing time: 2× 15 minutes, final match and 3rd place 
match: 2× 20 minutes, half-time break 5 minutes;

• number of players fielded: 11, replacements: up to a ma-
ximum of 5 substitutes may be used;

• balls: Adidas, size No. 5;
• players´ equipment required: two sets of outfits (dis-

tinctive colours), football boots both for lawn and 
artificial surface, shin guards;

• in case of any colours confusion, home team (stated as 
1st one in a respective match) has to change its colours; 

• disciplinary measures: red card, respectively two yellow 
cards shown by referee in a match will cause the player 
will be sent off and automatically suspended for a next 
game;

• organizers reserve the right to make changes in case of 
force majeure or under influence of any other unexpec-
ted circumstances;

• announcement of the results for the teams on places 
9–16 will be held on Sunday June 16, 2019 during 
a break between morning and afternoon playing sche-
dule, participation is mandatory for all teams involved;

• official closing ceremony and announcement of the 
results for the teams on places 1–8: on Sunday June 16, 
2019 shortly after final whistle of the final match, parti-
cipation is mandatory for all teams involved.

Administrative measures
• all the teams coming from outside Prague will be acco-

mmodated at the TOP Hotel Praha (four-star), Bla-
žimská 1781/4, 149 00 Prague 4, each delegation shall 
involve 22 persons (18 players + 4 staff members);

• first aid: the tournament will be covered completely by 
medical assistance at the pitches, with ambulance car 
available, and in addition the nearest hospital will be 
informed about the event;

• refreshment in a sports area: each team will be supplied 
by a lunch and mineral water (as needed) free of charge 
for all tournament days, while other snacks provided by 
restaurants or refreshment stands remain at the expense 
of the respective teams; 

• each team is responsible for behaviour and security of 
the players both in the hotel and in the sports area, as 
well as for the safeguarding of their personal things.
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All Stars Cup 2018: Ohlédnutí za desátým ročníkem

FC Barcelona potvrdila pověst svého slavného jména. Před-
vedla spanilou jízdu turnajem zakončenou finálovým vítěz-
stvím nad Herthou a bláznivým oslavným tancem. Skvělému 
týmu s několika výraznými individualitami prospěl i kvalitní 
trávník na Bohemians, jenž zvýraznil technickou zdatnost 
Katalánců. • FC Barcelona confirmed the reputation of its 
famous name. The team had a graceful tournament ending 
with a final victory over Hertha and a crazy celebratory 
dance. This great team with several distinctive individuals 
was also benefited by the quality pitch at Bohemians, which 
enhanced the technical prowess of the Catalans.

Chivas Guadalajara přišla povzbudit mexická velvyslankyně, 
oblečená v dresu národního týmu. K hráčům měla emotivní 
proslov. • The Mexican ambassador, dressed in the national 
team jersey, came to cheer on Chivas Guadalajara. She had 
an emotional address to the players.

Mladíci z Barcelony sbírali i individuální ceny: Pablo More-
no (nahoře uprostřed) se stal nejlepším útočníkem, Moriba 
Kourouma (dole s pohárem v ruce) nejlepším hráčem. • The 
youngsters from Barcelona also collected individual prizes: 
Pablo Moreno (above in the middle) was the best striker and 
Moriba Kourouma (below with cup in hand) the best player.
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Slavia U16 je dlouhodobě konkurenceschopná i na špičkové mezinárodní úrovni. Tentokrát obsadila třetí místo. 
V základní skupině navíc dokázala porazit Barcelonu. • Slavia U16 has long been competitive at the top inter-
national level. This time the team took third place. Slavia was also able to beat Barcelona in the group stages.

Turnaj se přesunul do sportovního centra v Horních Počernicích a byla to změna k lepšímu! Fotbalové atmosféře 
výrazně pomohla zastřešená tribuna u hlavního hřiště, pravidelně zaplňovaná diváky. • The tournament moved to 
the sports center in Horní Počernice in Prague suburb, and this was a change for the better! The football atmo-
sphere was greatly aided by a roofed grandstand at the main field that was regularly filled with spectators.

All Stars Cup 2018: Look back to the tenth appearance

Novinkou, která se osvědčila, 
byl fyziopoint – stan vybavený 
speciálními fyzioterapeutickými 
přístroji. Hráči rádi využívali 
jeho služeb. • An innovation 
that proved itself was physio-
point – a tent equipped with 
special physiotherapeutic 
devices. The players like to use 
its services.
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All Stars Cup 2018: Ohlédnutí za desátým ročníkem

Nenápadná, ale fotbalově velmi zdatná Hertha BSC 
došla až do finále. Typický německý turnajový tým, je-
hož bilance ze tří účastí na All Stars Cupu je úctyhod-
ná: 2018 druzí, 2015 pátí, 2012 čtvrtí. • The discreet 
but very football proficient Hertha BSC made it to 
the final. A typical German tournament team whose 
record after three participations in the All Stars Cup is 
respectable: 2018 second, 2015 fifth, 2012 fourth.

Je to fotbalově nejvyspělejší tým na turnaji, hrají téměř jako dospělí, pravil o Paris Saint Germain trenér české reprezentace U17 
Václav Kotal. Francouzi hráli opravdu skvěle, ve čtvrtfinále však nezvládli penaltový rozstřel s Herthou a nakonec skončili až osmí. 
• The coach of the Czech U17 team, Václav Kotal, said about Paris Saint Germain: they are the most advanced football team in the 
tournament - they play almost like adults. The French team played really well, but in the quarterfinals they lost the on penalties to 
Hertha and finished eighth.

Avispa Fukuoka, neúnavná 
japonská mašina, v Ďolíčku 
podruhé neuspěla při penal-
tách. V roce 2017 zde pro-
hrála finále s FC Porto, loni 
zápas o 3. místo se Slavií. • 
Avispa Fukuoka, the tireless 
Japanese machine, lost on pe-
nalties for the second time at 
Ďolíček. In 2017, Avispa Fu-
kuoka lost the final with FC 
Porto, and last year the match 
for 3rd place with Slavia.
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Bohumil Zoufalík (vlevo) a František Vondráček (vpravo), dva 
dlouholetí příznivci a podporovatelé turnaje, obdrželi cenu za pří-
nos mládežnickému fotbalu. • Bohumil Zoufalík (left) and Franti-
šek Vondráček (right), two long-time supporters of the tournament, 
received a prize for a contribution to youth football.

Nejlepší střelci byli tentokrát tři: Andy Villar (vlevo) si zlatou ko-
pačku odvezl do Barcelony, pro Kennyho Nageru z PSG (vpravo) 
a Michala Ševčíka ze Zbrojovky Brno (není na snímku) musela 
být dodatečně vyrobena. • This time there were three top strikers: 
Andy Villar (left) took the golden boot to Barcelona, and additio-
nal boots had to be made for Kenny Nagera from PSG (right) and 
Michal Ševčík from Zbrojovka Brno (not in picture).

Stadion Bohemians Ďolíček byl opět dějištěm obou závěrečných zápasů. K atmosféře 
přispělo i umělé osvětlení. • The Bohemians Ďolíček stadium was again the scene of 
both final matches. Artificial lighting also contributed to the atmosphere.

All Stars Cup 2018
1. FC Barcelona
2. Hertha BSC
3. SK Slavia Praha
4. Avispa Fukuoka
5. FC Porto
6. Chivas Guadalajara
7. Bohemians Praha 1905
8. Paris Saint-Germain
9. FK Zenit Petrohrad

10. FC Fastav Zlín
11. FC Zbrojovka Brno
12. FK Dukla Praha
13. 1 FC Slovácko
14. FC Viktoria Plzeň
15. Gabala SC
16. Besiktas JK

Seznam vítězů • List of winners
2009 AC Sparta Praha
2010 Celtic Glasgow
2011 Sporting Lisabon
2012 Sporting Lisabon
2013 Sporting Lisabon
2014 Hamburger SV
2015 SK Slavia Praha
2016 SK Slavia Praha
2017 FC Porto
2018 FC Barcelona

All Stars Cup 2018: Look back to the tenth appearance
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Za podpory • Supported by:
Záštita • Under the auspices of:

All Stars Team je sportovní 
a marketingová agentura po-
skytující servis a manažerské 
služby sportovním týmům, 
skupinám i jednotlivcům. Pri-
oritním sportem pro agenturu 
je fotbal. V jejím vedení jsou 
držitelé mezinárodních fot-
balových licencí Registrovaný 
zprostředkovatel (dříve Hráčský agent) a UEFA 
Match Agent, proto se zaměřuje zejména na 
zastupování hráčů a organizování tréninkových 
kempů. Juniorský turnaj All Stars Cup je největší 
domácí projekt pořadaný agenturou.

ALL STARS TEAM
Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4
Česká republika • Czech Republic
Tel.: +420 234 119 111
allstarscup@allstarscup.cz
www.allstarsteam.cz
www.allstarscup.cz

The All Stars Team is a Czech 
sports and marketing agen-
cy providing assistance and 
managerial service to sports 
teams, groups and individuals, 
focusing on football. The agency 
is headed by holders of the in-
ternational licenses Registrated 
Intermediary (former Players´ 

Agent) and the UEFA Match Agent so that the 
most preferred activities are representing of 
the players and organizing of training camps. 
Youth tournament All Stars Cup is the biggest 
home event held by the agency.

Obchodní partneři • Business Partners:

Pořadatelé • Organized by:

Ve spolupráci • In cooperation:

Mediální partneři • Media Partners:

Sídlo agentury v Praze 4 • 
Seat of the agency in Prague 4

REGISTRATED
INTERMEDIARY

Facebook


