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Vanda

Te r e za

Ahoj Týmáci,
opět vás po nějaké době zdravíme ze stránek čtvrtletníku. Dovolte nám hned na začátku 
poděkovat vám všem, kteří jste se aktivně podíleli na přípravách a následné organizaci Her 
IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky (ODM) 2010. Mnoho z vás nás podpo-
řilo v úsilí uspořádat co nejlepší Hry pro všech 14 krajských výprav, které se v termínu od 
31. 1. do 5. 2. 2010 sjely do Libereckého kraje, aby zde bojovaly o medaile. Díky úsilí nás 
všech jsme dokázali zorganizovat jedny z nejlépe hodnocených Her v jejich historii a za to 
patří všem upřímné díky! Na následujících stránkách se společně vrátíme na začátek února, 
abychom si připomněli, jak tato největší sportovní akce pro žáky základních škol v České 
republice probíhala.

Mnoho dobře odvedené práce je tedy za námi, ale ještě větší porce nás teprve čeká. Ačko-
liv se to při pohledu do kalendáře nezdá, 10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 
(EYOWF) 2011 se blíží opravdu mílovými kroky. Rok se sejde s rokem a tato největší spor-
tovní akce pro evropskou mládež, která se dosud v České republice kdy konala, bude tu! Do 
té doby musí náš EYOWF TEAM početně narůst čtyřikrát, abychom společně zvládli připravit 
festival na takové úrovni, jakou od nás Asociace evropských olympijských výborů očekává. 
Úkol to není jednoduchý, ale musíme upřímně říci, že po tom, co jste nás podpořili na letošní 
ODM, věříme a doufáme, že nás „v tom nenecháte“ ani příští rok.

Budeme rádi, pokud mezi vás, Týmáky, přivedete své známé, kamarády, nebo i rodinné 
příslušníky, abychom vše zvládli co nejlépe. Čeká nás řada společných setkání a akcí, které 
nebudou jenom pracovní, ale i zábavné a společenské, abychom se mohli společně poznat, 
pobavit a užít si pohodové chvíle. 

Na následujících stránkách tohoto týmáckého čtvrtletníku se dozvíte, co nás postupně čeká. 
Neváhejte se nám také ozvat, kdykoliv budete mít něco na srdci. Určitě také sledujte naše 
webové stránky www.eyowf2011.cz, kde je přímo vám určena část Dobrovolníci, kterou prů-
běžně aktualizujeme.

Těšíme se na další spolupráci s vámi!

Vanda Šulcová a Tereza Milerová, EYOWF TEAM
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počet Týmáků, kteří se aktivně podíleli na Hrách IV. zimní 
olympiády dětí a mládeže České republiky, jež se v Libe-
reckém kraji uskutečnily v termínu 31. 1. – 5. 2. 2010.
tolik členů EYOWF TEAMU bude organizační výbor potře-
bovat pro spolupráci na 10. Zimním evropském olympijském 
festivalu mládeže 2011.
počet sekcí (oblastí organizace), ve kterých budou členové 
EYOWF TEAMU během festivalu pomáhat.
počet dní, které budou 1. 4. 2010 zbývat do zahájení 
EYOWF 2011.
takovou hodnotu v Kč má souprava zimního oblečení, 
kterou dobrovolníci obdrží od organizačního výboru 
pro pomoc na EYOWF 2011.
přesně tolik dní bude trvat festival v roce 2011 a je potřeba, 
aby všichni členové EYOWF TEAMU byli po tuto dobu 
k dispozici.
tolik akreditovaných osob očekávají organizátoři 
na EYOWF 2011.
počet evropských zemí, které se festivalu 2011 
pravděpodobně zúčastní.
v tolika disciplínách budou závodníci soutěžit 
na EYOWF 2011.
udává počet čísel čtvrtletníků, které pro vás do festivalu 
ještě připravíme.

Po ODM 2010 se organizační výbor rozhodl udělit speciální cer-
tifikáty čtyřem členům dobrovolnického týmu, jejichž výkony se 
během Her staly výjimečnými. Těmito Týmáky se stali:
Petr	Šiška - Certifikát za VYTRVALOST A ODDANOST HRÁM 
OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE - Petr se podílel na organizaci 
všech ODM, které se v ČR kdy konaly.
Nikola	 Melichaříková - Certifikát za NEJEXTRÉMNĚJŠÍ 
VÝKON V KEBULI - Nikola si v areálu v Břízkách jako maskot 
ODM – Kebule – prožila jedny z nejkrušnějších „zmrzlých“ chvilek, 
za které ji obdivovalo mnoho z nás.
Honza	Skutil - Certifikát za NEJVŠESTRANNĚJŠÍHO DOB-
ROVOLNÍKA ODM 2010 - Honza dokázal během šesti dnů trvání 
ODM 2010 pomáhat organizátorům vždy podle nejnutnější potře-
by, a to v sekci IT, Doprava, Promo a marketing i jako maskot.
Lukáš	 Pavka - Certifikát za EXCELENTNÍ KOORDINACI
DOPRAVY BĚHEM ODM 2010 - Lukáš se stal „dopravním pánem 
Ještědu“, když v extrémních podmínkách dokázal s minimální 
pomocí koordinovat dopravu, odparkovávat vozidla a odhrabávat 
parkoviště.
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Kebule Ódéemková o ODM: 
Potěšili jste mě, i já vás potěším

Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 
(ODM) 2010 jsou za námi. Medaile jsou rozdány, sportovci 
jsou už doma, ale zážitky zůstávají. Jak na ODM 2010 vzpo-
míná měsíc po jejím skončení ta nejpovolanější bytost, 
maskot Kebule?

Co se povedlo?
ODM byla o zimních sportech, takže jedničku s hvězdičkou 
dávám vydařenému počasí. Bezvadné podmínky, uprostřed týd-
ne dokonce čerstvý snížek. Co by za to na olympiádě ve Vancou-
veru dali, co? Třeba sjezdaři, to jsou chudáci. Na ODM měli odje-
to za tři dny, v Kanadě místo toho tři dny čekali a čekali…☺

Co mě pobavilo?
Originální byly „rohlíkové“ ceremoniály. No fakt, žádné kytky na 
stupních vítězů, ale regulérní svačinka☺ A že se pekaři pěkně 
otáčeli. Museli jich udělat přesně 348, tolik bylo i medailí. Jsem 
prostě dobrá i v matematice…počítá se to jako zimní sport? Jako 
pro příště…☺

Co se chystá?
Jojo, olympiáda byla pěkná, ale musíme myslet dopředu. Už 
teď mají kámoši organizátoři plné ruce práce s přípravou další 
sportovní akce, EYOWF 2011. Na něj přijede až 1 500 sportov-
ců z celé Evropy, ale podle mě jsou dobře připraveni. Akorát 
jazyky se musí oprášit☺

Komu děkuji?
Už jsem děkovala skoro všem, ale teď ještě České televizi. Taky 
díky ní se o naší olympiádě dozvěděli všichni v republice. Paní 
redaktorka Veronika byla moc fajn, pořád něco točila. Dokonce 
udělala i dokument, který trval 40 minut! Bomba, to je delší než 
zprávy☺  

Jaký byl největší nervák?
Určitě vydávání speciálních Kebulo(no)vin. Ty vycházely každý den 
a byla to pěkná makačka! Ale co, když jsem si to vymyslela…. 
Přes den jsem lítala po sportovištích a zpovídala mladé sportov-
ní hvězdy, a pak to do večera sepisovala. Mnohdy šlo doslova 
o minuty! 

Kdo nás chválil?
No, snad všichni, ne? Ale hlavně, že se ODM líbila těm nejdů-
ležitějším – sportovcům. A že jsme to všechno nedělali nadarmo, 
potvrdili i pánové z Českého olympijského výboru, Milan Jirásek 
a Josef Dovalil, podle kterých to byl jeden z nejlepších ročníků 
ODM vůbec. Jupííí! 

Keb u l e
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ODM očima dobrovolníků
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„Byla to krásná dětská olympiáda, kte-

rou jsem si užil. V průběhu celého týd-

ne jsem načerpal spoustu zkušeností, 

které se snad ani nedají ocenit. Člověk 

poznal spoustu nových kamarádů, nebo 

se potkal s těmi starými. Všichni dob-

rovolníci v jednotlivých sekcích jsou na 

olympiádě důležití, protože dohromady 

tvoří krásný celek, který spolupracuje na 

celkovém výsledku.“  Honza Skutil

„V pondělí ráno, 1. 2. 2010, jsem jako dobrovol-

ník sekce Komunikace a média vstala pravou 

nohou a plna očekávání do prvního dne olympi-

ády dětí a mládeže. Pravdou je, že při večerní 

cestě domů mi hlavou běžela dokola myšlen-

ka: „Co já tady vlastně dělám?!“ Bylo to tím, že 

první den zavládla trochu hektika, bylo potřeba 

ujasnit si práci členů v sekci a její fungování. To 

se však brzy podařilo a další dny už probíhaly 

výborně! ODM 2010 pro mě znamenala spous-

tu zážitků, zkušeností a poznávání nových fajn 

lidí. Jsem moc ráda, že jsem se této krásné 

akce mohla jako dobrovolník zúčastnit a už teď 

se těším na EYOWF!“                                       Veronika Šulcová

„ODM 2010 nebyla první akce, které jsem se 
zúčastnil jako dobrovolník v sekci Promo a 
marketing. Opět jsem se při práci sešel se 
spoustou bezva lidí. Místem mé práce byl Har-
rachov. V areálu můstků i na běžeckém stadi-
onu jsme střídavě instalovali reklamní ban-
nery. Kolegové zajišťovali to samé v dalších 
areálech nebo se starali o chod infostánků. 
Také jsme zajišťovali vyhlašování vítězů 
a asistovali při předávání cen. Důležité bylo 
i navázání dobrých vztahů s dobrovolnicemi 
v cateringu, čaj i kávu vařily výborně. Ve volném 
čase jsem s obdivem sledoval soupeření malých 
olympioniků. Na každé takové akci se člověk 
potká i se známými osobnostmi, a to nejen ze 
sportu. Každý večer jsem se do Liberce vracel 
příjemně unavený a přiotrávený krkonošským 
vzduchem. Na EYOWF 2011 se už teď těším, 
protože zase budu mít možnost trávit týden ve 
společnosti fajn lidí a být u tak, nejen význa-
mem, velké akce.“    

 Honza Dvořák

„Na ODM 2010 všechno klapalo 

dobře. Jen my v Novém Boru, kde 

byli ubytovaní hokejisté, jsme byli 

trošku stranou olympijského dění. 

To si ale vynahradíme příští rok, až 

budou všichni sportovci v olympij-

ské vesnici pohromadě. Sportovci 

u nás ubytovaní byli slušní kluci - 

pozdravili, poděkovali, nic nepoško-

dili, jídlo jim chutnalo. Trošku potíže 

dělali pouze vedoucí, kteří celkem 

zbytečně vyžadovali luxus.“

                                                  Jitka Kopčáková



	 	

ODM – pohled zpátky
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 1   Zapálení olympijského ohně 
  v Tipsport aréně
 2   Vlajka Českého olympijského výboru
 3  Rychlobruslení – Svijanská aréna
 4 Kebule a lední hokej
 5  Skoky na lyžích – Harrachov
 6   Běhy na lyžích – Vesec
 7  Kebule – maskot ODM
 8   Medaile ODM 2010 
 9   Část vítězné výpravy 
  z Libereckého kraje
 10   Snowboarding – Rejdice
 11   Zasněžený fotograf
 12 V cíli
 13  Medailový ceremoniál – 
  Centrum Babylon Liberec
 14 Předání pořadatelské štafety 
  Olomouckému kraji
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Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky (ODM) 2010, které 
se konaly v Libereckém kraji, byly zároveň prověrkou pořadatelů na další 
vrcholnou akci – 10. Zimní evropský olympijský festival mládeže (EYOWF) 
2011. Připravenost organizátorů i spolupráci se 113 akreditovanými dob-
rovolníky zhodnotila Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organizačního 
výboru EYOWF 2011.

Průběh olympiády dětí a mládeže České republiky hodnotím celkově kladně. Organizace plynu-
la, jak měla, i když se při tak rozsáhlé akci vždy určitá drobnost najde. Alespoň víme, čeho se 
na EYOWF 2011 vyvarovat. Krajské výpravy, sportovci i zástupci Českého olympijského výboru 
hodnotí ODM pozitivně, a to je pro nás důležité.

Jak hodnotíte spolupráci s dobrovolníky při ODM 2010?
Veskrze pozitivně. Při ODM byla naprostá většina dobrovolníků opravdu bezvadná. Velice si 
vážím toho, že je někdo ochoten věnovat někomu či něčemu dobrovolně svůj čas a energii 
a jsem šťastná, že jsme se s takovými lidmi potkali. Dobrovolníci jsou pro akce takového roz-
sahu nepostradatelní. Ze strany naší, organizační, však vidím rezervy právě v jejich kvalitním 
využití. Musíme najít více času a vhodných prostředků, jak dobrovolníky zaškolit a poskytnout 
jim nezbytné informace i obecný přehled o akci, aby mohli kvalitně, samostatně a zodpovědně 
vykonávat svou práci. Dobrovolník, který přesně ví, co a jak má dělat, cítí určitou zodpovědnost 
za jemu svěřené úkoly, ale také uznání za dobře odvedenou práci, se dle mého názoru musí cítit 
dobře, prospěšně a práce ho tak i baví. Takový dobrovolník je opravdu velkým přínosem celé 
organizaci akce. V neposlední řadě pak také přináší pohodu do celého týmu.

Jak hodnotí akci i pracovní náplň samotní dobrovolníci?
V tuto chvíli teprve vyhodnocujeme dotazníky s názory dobrovolníků. Každá reakce, nápad i kri-
tika jsou pro nás nesmírně cenné a nápomocné ve vylaďování chodu organizace. Nejsme žádní 
vševědové a snažíme se naslouchat. Podle prvních reakcí to vypadá, že ODM byla pro dobro-
volníky zajímavá zkušenost zažít organizaci akce tohoto typu, možnost stmelit se v kolektivu 
a ukázat své schopnosti. Dobře víme, že při akci jsme nakonec všichni na jedné lodi, kde má 
každý své důležité místo. A ta loď musí spolehlivě doplout až do přístavu☺

Do EYOWF 2011 zbývá rok. Co nejbližšího organizátory čeká?
Po skončení Zimních olympijských her ve Vancouveru zahájíme pravidelnou komunikaci s jed-
notlivými národními olympijskými výbory. Představíme i oficiálního maskota festivalu 2011 
a zahájíme kampaň na podporu akce zaměřenou na veřejnost. Samozřejmě budeme pokračovat 
v procesu technických příprav. A co se týče dobrovolníků, doufám, že při EYOWF do toho 
opět půjdou s námi.

Kateřina Nyčová: 
Kvalitní zaškolení 
je nezbytné



tvorba a výdej akreditačních karet, práce na PC, podávání 
informací účastníkům
asistence při ubytovávání v olympijské vesnici, informační 
služba ubytovaným účastníkům
občerstvovací servis pro účastníky, organizátory a hosty závodů 
v některých areálech
asistence a pomoc při slavnostních ceremoniálech (zahajova-
cí, závěrečný, medailové) a dalších společenských událostech 
v rámci festivalu
asistence při provozu tiskového střediska, administrace 
webových stránek, spolupráce při výrobě denních novin, sběr 
zajímavostí a podkladů, pořizování fotografií, psaní článků 
a aktualit, rozhovory s účastníky
organizace doprovodného zábavného programu v olympijské 
vesnici
instalace a rozmístění výpočetní techniky do stanovených míst 
v areálech a uvedení do provozu, následná kontrola a údržba, 
zajištění dispečinku
stálá asistence k národním olympijským výpravám (NOC), 
vzájemná komunikace a předávání potřebných informací 
organizačního charakteru mezi výpravami a OV, zařizování 
požadavků týmů, servis v NOC office
skupina pro antidopingové kontroly  
spolupráce v rámci programu, který je určen pro tzv. study 
groups – skupiny organizátorů z dalších pořadatelských zemí, 
které budou v budoucnu připravovat podobné prestižní spor-
tovní akce
pomoc při všeobecné organizaci festivalu
propagace festivalu, distribuce propagačních a reklamních 
materiálů, zajištění informačních center a center pro prodej 
suvenýrů, výzdoba oficiálních prostor festivalu, činnost masko-
ta, administrativní podpora sekce
zajištění ochrany sektorů a zón v areálech a při slavnostních 
ceremoniálech
práce v závodní kanceláři, pomoc při zajištění chodu závodů, 
administrativní práce
pomoc při zajištění organizace závodů, pořadatelská činnost
zajištění techniky a materiálu v areálech, technická podpora, 
branding
koordinace a navigace vozidel na parkovištích a příjezdových 
komunikacích, poskytování dopravních informací
asistence pro VIP hosty festivalu
pomoc při koordinaci dobrovolníků, tvorba zázemí pro členy 
EYOWF TEAMU, informační servis pro dobrovolníky

Oblasti spolupráce 
pro EYOWF 2011
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Co nás čeká do EYOWF?

V následující letní a zimní sezóně nás čeká spousta akcí. Bude-
me rádi, pokud přijdete nejen na různá setkání Týmáků, ale také 
nás organizačně podpoříte na závodech se sněhem i bez něj…

Harmonogram
Okolo Liberce - závody na kolech

Setkání EYOWF TEAMU
akce pro všechny Týmáky, kteří se chtějí přijít bavit a dozvědět se 
pár novinek z příprav EYOWF 2011

Jizerská 50 na kolech

Bike babí léto - závody na kolech

Alpen Cup v severské kombinaci

Hromadné setkání dobrovolnického EYOWF TEAMU

Školení jednotlivých sekcí

RKZ v severské kombinaci, skocích na lyžích a alpských 
disciplínách

EYOWF 2011

květen
léto 2010

červen
září

leden 2011

říjen
listopad

podzim, zima
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EYOWF promo balíček 
za další nové Týmáky
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Pomozte nám vytvořit dobrovolnický  EYOWF TEAM!

Přiveďte do EYOWF TEAMU 4 nové členy, kteří se budou 
aktivně podílet na přípravách a organizaci EYOWF 2011 stejně 
jako vy a získejte od nás EXTRA PROMO balíček, kde najdete: 
USB flash EYOWF, tričko a kšiltovku EYOWF, lahev na pití 
EYOWF, desky s blokem, tužkou a post-it EYOWF. Stačí 
poslat e-mail na tereza.milerova@eyowf2011.cz, kam uve-
dete jména nových členů. Po jejich přihlášení vám odešleme 
zasloužený promo balíček.

Ze zákulisí příprav
Pořadatele EYOWF 2011 oblékne Adidas
Organizační výbor uzavřel v uplynulých dnech významný kontrakt 
se společností Adidas ČR. Tato renomovaná značka totiž kompletně 
oblékne nejen všechny organizátory samotné akce, ale také všech-
ny dobrovolníky, kteří se budou v různých sekcích na pořadatelství 
festivalu podílet. Oblečení bude ve slušivém černém odstínu, který 
dobře kontrastuje s bílou barvou sněhu, oživený stříbrným potiskem 
loga EYOWF a výraznou barvou čepic a rukavic.

O jedno patro větší
Od března 2010 sídlo EYOWF 2011, o.p.s. na Masarykově ulici 457 
v Liberci vyrostlo o jedno patro výš. Nejenže organizační výbor posí-
lil další člen, kterým je Marie Sokolová – manažerka NOCs relations 
& services, ale také byly vybudovány prostory pro společné setká-
vání a koordinační schůzky externích členů organizačního výboru. 

vyCOOL se! jede dál
Doprovodný program pro školy vyCOOL se! je projekt, který od 
září 2009 do února 2011 organizátoři festivalu připravují pro žáky 
a studenty základních i středních škol, aby je podpořili ke spor-
tovním a smysluplným volnočasovým aktivitám. Program má sice 
nyní malou pauzu, ale vzhledem k jeho pozitivním ohlasům a oblibě 
se opět naplno rozjede v květnu, a to pro základní i střední školy. 
Všichni jeho účastníci z přihlášených škol se mohou těšit na další 
vyCOOLené akce plné sportu, zábavy a nových zážitků. Více na 
www.vycoolse.cz

Hosté v péči Valérie
Organizační výbor EYOWF 2011 získal zkušenou zahraniční posilu. 
Dohodl se na úzké spolupráci s  Valérií Enault z Francie, která bude 
mít po dobu akce na starosti péči o mezinárodní VIP hosty. Respek-
tovaná znalkyně diplomatického protokolu už v minulosti působila 
v této roli na několika festivalech i na dalších vrcholných soutěžích. 
Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj navštíví mj. zástupci MOV, EOV 
i další významné osobnosti politického a společenského života, je 
její poslání nesmírně důležité.
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EYOWF 2011, o.p.s.
Masarykova 457/4
460 01 Liberec
Tel.: 484 840 236
www.eyowf2011.cz

koordinátor dobrovolníků: vanda.sulcova@eyowf2011.cz
manažer dobrovolníků: tereza.milerova@eyowf2011.cz
Facebook Kebule: Kebule Ódéemková

Tak jsme to zvládli! 

Díkes všem!
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