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Český sport hledá medailový recept

Šárka Záhrobská: 
Věřit sobě a svým schopnostem
Na posledních třech mistrovstvích světa získala ve slalomu kompletní sbírku 
medailí – nejcennější exemplář si přivezla z Aare v roce 2007. A když se k tomu přidá 
i olympijský bronz z Vancouveru 2010, je Šárka Záhrobská nejúspěšnější sjezdařkou 
české historie. Nyní se stala také Patronkou alpských disciplín 10. Zimního 
evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji.

Sama jsem na EYOWF, bohužel, nikdy nestar-
tovala. Měla jsem však možnost zúčastnit se 
mnoha jiných mezinárodních mládežnických 
soutěží, jako je například Trofeo Topolino v Itá-
lii, považované za neofi ciální mistrovství světa 
žáků ve věku 11–15 let.

Proč jste se rozhodla podpořit EYOWF 2011 
v Libereckém kraji?
Velmi mne potěšilo, že mne organizátoři akce 
i představitelé Českého olympijského výboru 
požádali o podporu tohoto festivalu. Ráda vyu-
žiji příležitosti podpořit a motivovat mladé spor-
tovce, ať už v alpském lyžování nebo v jakéko-
liv jiné disciplíně. Vždyť právě při této soutěži 
uvidíme některé budoucí olympijské medailisty.

Jaká byla vaše největší motivace v době, 
kdy jste se sportem začínala?
Sport pro mne byl již odmalička naprosto při-
rozený. Jako dítě samozřejmě nemáte žádnou 
konkrétní motivaci a sportujete, protože vás to 
baví. U mne tehdy nic jiného než lyžování ne-
existovalo a vždy se tomu vše podřizovalo.

Kdy vás poprvé napadlo, že se můžete vý-
konnostně dostat až do světové špičky?

Když jsem v roce 2000 vyhrála ve slalomu zmí-
něné Trofeo Topolino. Tam jsem si poprvé uvě-
domila, že jednou bych opravdu mohla být ve 
světové špičce.

Co nejdůležitějšího můžete poradit mladým 
sportovcům, aby svůj talent dotáhli až na 
vrchol i v seniorské kategorii?
Ať jsou cílevědomí a věří především sami 
sobě, že mají na to, aby byli jednou mezi nej-
lepšími.

Jak zní váš recept na momentální nezdar, 
slabší chvilku či neúspěch?
Příliš dlouho o neúspěchu nepřemýšlet a ne-
ohlížet se za ním. Pouze se zamyslet nad 
tím, co udělat příště lépe, a dívat se opět ku-
předu.

Dočká se české lyžování vašeho nástupce? 
Vidíte ho někde? Kdo by jím mohl být?
Pár mladých talentovaných sjezdařů u nás jistě 
je, ale s jakým nasazením se budou tréninku 
věnovat a jakých úspěchů mohou dosáhnout, 
se uvidí až během následujících let. Věřím, že 
někteří se prosadí právě při EYOWF 2011 v Li-
bereckém kraji.

Šárka Záhrobská, mistryně světa a olympijská medailistka ve slalomu, se stala Patronkou alpských 
disciplín EYOWF 2011

Sbírkou pomohli postiženým

Počátkem srpna zasáhly Li-
berecký kraj ničivé povodně. 
Řeky, rozbouřené po intenziv-
ních deštích, zde napácha-
ly značné škody na majetku 
a dopravní infrastruktuře. Li-
dem v postižených oblastech 
pomohli také členové organizačního výboru 
EYOWF 2011 prostřednictvím vlastní sbírky, 
z jejíhož výtěžku se zakoupily potraviny, balená 
pitná voda, nářadí, čisticí a dezinfekční prostřed-
ky. Pořadatelé počítají také s osobní účastí při 
odklízení následků velké vody. 

Na podporu EYOWF 2011 vy-
hlásil Liberecký kraj vědomostní 
a výtvarnou soutěž pro střední 
školy nazvanou Evropa v srdci 
Evropy. Studenti z regionu bě-
hem letošního podzimu grafi cky 
ztvární na rozměrných krychlích 
své návrhy a představy charakterizující 49 člen-
ských zemí Asociace evropských olympijských 
výborů. Nejvydařenější výtvory se veřejnosti 
představí v Liberci od ledna 2011 a v průběhu 
festivalu.

Pořadatelé EYOWF 2011 už 
znají složení kompletní šesti-
ce států, které budou usilovat 
o vítězství v hokejovém turnaji. 
Prestižního souboje v liberecké 
Tipsport areně se zúčastní vý-
běry Česka, Lotyšska, Finska, 
Slovenska, Švýcarska a Ruska. Ze silných evrop-
ských zemí tak chybí pouze Švédsko. Zlaté me-
daile z minulého festivalu ve Szczyrku 2009 ob-
hajují hokejisté Ruska, mladí čeští reprezentanti 
naposledy turnaj vyhráli ve švýcarském středisku 
Monthey v roce 2005.

Evropa v srdci Evropy

Hokej zná účastníky

„Nyní máme přihlášených 460 dobrovolníků. 
Zájem o EYOWF 2011 je tak značný, že jsme 
kvótu naplnili několik měsíců před termínem, 
a stále se nám hlásí další lidé!"

Citát měsíce

VANDA ŠULCOVÁ, 
koordinátorka sekce 
dobrovolníků organizačního 
výboru EYOWF 2011



EYOWF 2011 infoIT kuchařka usnadní spojení
Jedna z nejdůležitějších složek organizačního výboru EYOWF 2011 – IT sekce – 
v současné době připravuje technické zázemí a zabezpečení festivalu. Informace 
o počasí pravidelně zajistí meteoservis.

Členové sekce v sou  časné době 
připravují „IT kuchařku“ – souhrn 
informací určených všem účast-
níkům festivalu. Bude obsahovat 
podrobný přehled aktivit, jimiž po 
technické stránce celou soutěž 
zabezpečí. Kromě standard-
ního provozu webových stránek 
spravuje IT sekce také vnitřní 
informační systém. Během festi-
valového týdne zajistí kompletní 

počítačové a internetové připojení 
ve všech sportovních areálech EYOWF, Clarion 
Grandhotelu Zlatý Lev poskytujícímu zázemí 
členům národních olympijských výborů a VIP 
hostům i v olympijské vesnici, kde bude ubytová-
no až 1 500 závodníků a členů výprav. Rychlejší 
a jednodušší komunikaci mezi zástupci organi-
začního výboru zajistí 70 vysílaček na speciál-
ních frekvencích i hromadné zasílání sms či e-
mailových zpráv formou centrálního dispečinku. 

POČASÍ OHLÍDÁ METEOSERVIS
Čerstvou novinkou v přípravách EYOWF 2011 

je spolupráce s Českým hydrometeorologickým 
ústavem v Ústí nad Labem, který pro festival 
zajistí předpovědi počasí. Zprávy budou aktua-
lizovány dvakrát denně, vždy v ranních a večer-
ních hodinách, a to speciálně pro každý z pěti 
sportovních areálů. Součástí meteoservisu bude 
rovněž pravidelná předpověď počasí na další 
den i souhrnný výhled na tři až šest dnů dopředu. 
Během devíti dnů se počítá s distribucí minimál-
ně 80 meteorolo-
gických zpráv. Na 
přání zástupců are-
álů a ředitelů jednot-
livých sportovních 
disciplín jsou pra-
covníci regionálního 
předpovědního pra-
coviště připraveni 
vypracovat také ho-
dinové aktualizace 
počasí před každým 
závodem i po něm či 
vydávat mimořádné 
zprávy. 

Během posledního ročníku EYOWF 2009 
v polském Szczyrku získali čeští sportov-
ci pouze jednu stříbrnou a jednu bronzo-
vou medaili. Napomůže domácí prostředí, 
aby se výkony českých sportovců během 
EYOWF 2011 v Libereckém kraji zlepšily? 
A kdo patří mezi největší talenty, které bu-
dou usilovat o pořadí na stupních vítězů? 

Tomáš Král, prezident 
Českého svazu ledního hokeje: 
Domácí prostředí vždy pomůže k vyšší mo-
tivaci hráčů dosáhnout co největšího úspě-
chu. Chtěli bychom navázat na zlaté medaile 
z EYOWF 2005, práce s talenty je však složitá 
a dlouhodobá. Věříme, že chlapci zařazeni do 
sportovních tříd a sportovních center mládeže 
mají šanci v budoucnosti opět získat pro český 
hokej na významných akcích úspěchy. Nechci 
vyzvedávat jednotlivá jména, neboť více než na 
ně sázíme na systém práce s talenty, který je 
nutno neustále zdokonalovat.

Lukáš Sobotka, prezident 
Svazu lyžařů České republiky:  
Čeští diváci vytvoří domácím závodníkům ur-
čitě výbornou atmosféru, která může jejich 

potenciál výrazně znásobit. Tipovat však půl 
roku dopředu kandidáty úspěchu je nesmírně 
těžké. U mladých sportovců totiž dochází stále 
k výkonnostnímu i fyziologickému růstu a uspět 
jich může hned celá řada. Za všechny české 
naděje bych však rád jmenoval alespoň Ester 
Ledeckou ve snowboardingu a alpských dis-
ciplínách či běžce na lyžích Petru Novákovou, 
Petru Hynčicovou a Karla Píče.

ZA 
KULISAMI

TÉMAČeský sport hledá medailový recept 

Běžec na lyžích Jakub Gräf vybojoval 
ve Szczyrku 2009 poslední české stříbro

Všech osm disciplín z progra-
mu EYOWF 2011 zná již své 
technické delegáty, jejichž úko-
lem bude dohlížet na hladký 
a řádný průběh soutěží. Jed-
notlivé mezinárodní sportovní 
federace nominovaly pro festi-
val v Libereckém kraji devět zástupců (z toho dva 
pro alpské disciplíny). Mezi delegáty z Polska, 
Slovinska, Švédska a Slovenska jsou i dva češ-
tí zástupci – Věra Tauchmanová, předsedkyně 
Českého krasobruslařského svazu (na snímku), 
a Martin Urban, generální sekretář Českého ho-
kejového svazu.

Zásluhou Gymnázia a Střed-
ní odborné školy pedagogic-
ké Jeronýmova v Liberci se 
EYOWF 2011 představil i na 
asijském kontinentu. Výprava 
se zúčastnila mistrovství svě-
ta středních škol ve volejbalu 
v čínském městě Baotou a využila svého poby-
tu k prezentaci festivalu. „Na Večeru přátelství 
jsme představili ofi ciální klip EYOWF 2011. Kro-
mě toho jsme zde měli i vlastní stánek, kde jsme 
účastníkům nabízeli letáky, trička, svítítka či lah-
ve, které jsme od organizátorů festivalu dostali,“ 
uvedl učitel Leoš Bím.

Další zkouškou, při níž si 
prověří stupeň své připrave-
nosti, bude pro organizáto-
ry EYOWF 2011 ve dnech 
4. – 5. září Alpen Cup v se-
verské kombinaci, který uspo-
řádají společně se Sva zem 
lyžařů ČR. Dvoudenního mezinárodního zá-
vodu (skok na můstku HS 100 s umělou 
hmotou na Ještědu a běh na in-line bruslích 
ve Vesci) se zúčastní přes šedesát aktérů 
všech kategorií – pro dorostence to bude i dů-
ležitý test před festivalovým startem. V so-
botu 4. září začínají závody skokem od 
11 h, v neděli o hodinu dříve.

Dvě česká zastoupení

Festival navštívil Čínu

Alpen Cup jako test

ČÍSLO MĚSÍCE

80
minimální počet zpráv s předpovědí počasí, 

které bude vydávat meteoservis během 
EYOWF 2011

připravují „IT kuchařku“ – souhrn 
informací určených všem účast-
níkům festivalu. Bude obsahovat 


