
 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrovství Evropy „neprofesionálních týmů“ "Mountain Village European 
Championship 2012" 

 
Česká republika se od 24. 5. do 27. 5. 2012 zúčastní fotbalového Mistrovství Evropy 

„neprofesionálních týmů“ "Mountain Village European 

Championship 2012". Českou republiku zde bude reprezentovat  

1. BESKYDSKÝ FOTBALOVÝ KLUB Frýdlant n. O. 
Šampionát svým významem a rozsahem zdaleka překračuje hranice 

našeho regionu a má pověst světově uznávaného turnaje.  
Termín a místo konání: 24. 5. - 27. 5. v alpském středisku Kleinarl-

Wagrain v Rakousku 

Rozpočet turnaje: 300.000 EUR 
Účastníci ME: Rakousko, Ukrajina, Španělsko, Itálie, Švýcarsko, Nizozemí, Dánsko, Česká republika, 

Polsko, Německo, Francie a Švédsko 
Osobnosti šampionátu: Hlavní organizátoři prezident FIFA Sepp Blatter, šéf UEFA Michel Platini, 

Otmar Hittzfeld (reprezentační trenér Švýcarska), předsedové fotbalových svazů zúčastněných států, 
velvyslanci jednotlivých zemí, zástupci samospráv - hejtmani, sponzoři, představitelé cestovního ruchu 

aj. 

Promo turnaje: Česká média, veřejnoprávní televize ORF, německá ARD/ZDF, Francé Television, 
agentura Reuters, deník Speigel, Frankfurter Allgemeine, World Radio International, China Illustrated, 

De Telegraf, atd. V rámci turnaje bude vydáno 10.000 bulletinů s informacemi o všech účastnících 
turnaje, informacemi o městě, kraji atd. 

Internetové stránky: www.fifa.com, www.uefa.com, www.bergdorfem.com 

 
Zajímavosti: Odhadovaná hodnota mediální prezentace je 5 – 7 milionů švýcarských franků. Na 

turnaji proběhne slosování vstupenek a hlavní cena je SEAT IBIZA v hodnotě 9.990 EUR. Na finálový 
zápas se očekává příjezd 10.000 fanoušků z celé Evropy. Předpokládá se 360.000 Google vyhledávání 

s dotazem „Mountain Village Euro“ a odkazem na internetové stránky jednotlivých klubů a měst. 

1. BFK Frýdlant bude hrát v oficiálních dresech české fotbalové reprezentace a bude tak reprezentovat 
Českou republiku na mezinárodní scéně. Tato myšlenka byla poprvé realizována v roce 2008, kdy se 

kluby utkaly o titul evropského šampióna ve švýcarském Gsponu a vítězem se stal tým Španělska, 
které se pak také stalo mistrem Evropy na pozdějším EURU 2008. Pověst tedy říká, že tým, který 

vyhraje na ME v Rakousku, tak jeho národní tým pak zvítězí na EURU 2012. 
 

Joseph S. Blatter (prezident FIFA): „Osobně se na Mistrovství Evropy do Kleinarlu těším a tento 
šampionát považuji za ideální předzvěst EURA 2012. Myšlenka přivést dohromady lidi z různých koutů 
Evropy, je to hlavní poselství turnaje“. 
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