
 

Tisková zpráva 

ALL STARS CUP 2019 

Ve dnech 14. – 16. června proběhne ve sportovním centru Horní Počernice mezinárodní 
mládežnický turnaj ALL STARS CUP 2019. Jedenáctého ročníku se zúčastní osm českých 
klubů, stejný počet pak obstarají zahraniční týmy. Ty přijedou ze Španělska, Francie, 
Portugalska, Turecka, Slovenska, Mexika, Japonska a Číny. 

Na turnaji se představí hráči narozeni v roce 2003. Největšími zahraničními lákadly budou Atlético 
Madrid, Paris Saint-Germain a FC Porto. Všechny tyto týmy jsou proslulé svou prací s mládeží, ale 
zažívají zároveň i úspěchy v dospělé kategorii a pravidelně hrají Ligu mistrů. Kvalitní pak určitě 
budou mexický Chivas Guadalajara nebo turecký FK Altinordu Izmir. Poprvé se na turnaji objeví i 
čínský klub, konkrétně Beijing FC. Potřetí za sebou přijede do Prahy i Avispa Fukuoka z Japonska. 

Z českých účastníků se fanoušci mohou těšit na tuzemskou špičku v čele se Spartou a Slavií. Dalšími 
pražskými týmy budou Bohemians 1905 a Dukla. Vedle této čtveřice se představí i 1. FC Slovácko, 
FC Vysočina Jihlava, FC Fastav Zlín a SK Dynamo České Budějovice. 

Formát turnaje se pro jedenáctý ročník nijak nemění. Organizátoři bez ohledu na výsledky každému 
týmu garantují devět odehraných zápasů během tří dnů. Páteční a sobotní program obstarají utkání 
ve skupinách, v neděli se spolu jednotlivé celky utkají ve vyřazovacích bojích. Většina turnaje 
proběhne v tréninkovém centru SK Slavia Praha v Horních Počernicích. Pouze nedělní zápas o třetí 
místo a finále se odehrají na stadionu Bohemians Praha 1905 v Ďolíčku. 

Během turnaje bude možné sledovat streamy z vybraných zápasů. Tyto přenosy se objeví na 
webových stránkách allstarscup.cz, isport.cz a také na oficiálním youtubovém kanálu turnaje. Výběr 
utkání proběhne tak, aby se každý z týmů alespoň jednou objevil ve streamovaném přenosu. I 
všechny ostatní zápasy budou snímat kamery, tato utkání bude možné později zhlédnout ze 
záznamu. 

Turnaj ALL STARS CUP 2019 pořádá sportovní a marketingová agentura All Stars Team s.r.o. 
a Fotbalová asociace České republiky, s podporou Magistrátu hlavního města Prahy, Městských 
částí Praha 10 a 20. Na organizaci turnaje se dále podílejí fotbalové kluby SK Slavia Praha a 
Bohemians Praha 1905. Patrony turnaje jsou i pro tento rok Vladimír Šmicer a Karol Kisel. 

 


