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Komisař hodnotil přípravy

Organizátoři EYOWF 2011 
v Libereckém kraji absolvovali 
v polovině září významný test 
své připravenosti. V průběhu 
třídenní pracovní návštěvy 
v Liberci ji osobně a detailně 
prověřoval Janko Dvoršak, 
předseda koordinační komise Asociace evrop-
ských olympijských výborů pro EYOWF 2011. 
„Detailně se seznámil s aktuálním stavem v jed-
notlivých sekcích, ale cenné byly také jeho rady 
týkající se jejich vzájemné spolupráce, propoje-
ní a součinnosti,“ uvedla Kateřina Nyčová, vý-
konná ředitelka organizačního výboru festivalu.

Zlatá Tvář festivalu

Skvělého úspěchu dosáhla 
snowboardistka Eva Sam-
ková, která se stala jednou z 
Tváří EYOWF 2011. Sedm-
náctiletá studentka Gymnázia 
ve Vrchlabí získala na srpno-
vém světovém šampionátu ju-
niorů na Novém Zélandu zlatou medaili ve snow-
boardcrossu! „Je to fantastické! Opravdu jsem 
nečekala, že zvítězím. Nyní je mým cílem také 
úspěch příští rok v únoru na evropském festivalu,“ 
svěřila se v cíli svěřenkyně trenérů Marka Jelínka 
a Jakuba Flejšara, která Američanku Guliniovou 
předjela v poslední zatáčce.

První nominace z Rumunska

Organizátoři EYOWF 2011 
oslovili v minulých dnech jed-
notlivé členské země Asocia-
ce evropských olympijských 
výborů a vyzvali je k podání 
účastnických přihlášek. Na 
festivalu v Libereckém kraji se 
příští rok v únoru předpokládá účast okolo 1 500 
aktérů ze 49 zemí. Ačkoliv uzávěrka úvodního 
kola přihlášek vyprší až v polovině října, svou 
účast už potvrdily první státy. Nejrychleji zare-
agovali sportovní činovníci z Rumunska, kteří 
ohlásili seznam 46 sportovců, následovaly Čes-
ká republika (102) a Švýcarsko (101).

Citát měsíce
„Na listopadovou schůzku šéfů misí přijedou 
lidé, kteří organizaci významných mezinárod-
ních soutěží rozumějí. A touto optikou budou 
úroveň naší připravenosti také posuzovat.“

ROMAN KUMPOŠT,
čestný prezident organizačního 
výboru EYOWF 2011

Čtěte na straně 2:
Studentské krychle ztvární Evropu
Patroni festivalu složili úspěšně maturitu

Janko Dvoršak, předseda koordinační komise Asociace evropských olympijských výborů pro 
EYOWF 2011

Janko Dvoršak:
EYOWF 2011 ukáže pořadatelům cestu

Od mé poslední návštěvy v listopadu 2009 
uplynulo deset měsíců a od té doby je v pří-
pravách znát značný posun. Všechny sekce 
jsou dobře připraveny a podle informací jejich 
zástupců vyplývá, že zbývají už jen kosmetic-
ké úpravy. Všichni členové organizačního vý-
boru přesně vědí, kde se v přípravách nachá-
zejí a jaké budou jejich následující kroky. Také 
veškeré písemné manuály jsou téměř dokon-
čeny a účastníci semináře šéfů misí v polovině 
listopadu je obdrží včas. Tuto schůzku ostatně 
považuji za mimořádně důležitou.

Proč právě ji?

Pro organizační výbor EYOWF 2011 bude 
setkání šéfů misí klíčovým testem jeho připra-
venosti na samotný festival. Zároveň je to pro 
něj také výborná příležitost, aby prezentoval 
festival zástupcům národních olympijských vý-
borů a ihned od nich získal zpětnou vazbu. Do 
Liberce přicestují zástupci všech 49 členských 
zemí EOC a budou se živě zajímat o vše, co 
s pořadatelstvím festivalu souvisí. Domnívám 
se, že výsledek bude pozitivní.

Příjezd na zahájení EYOWF 2011 ohlásil 
i prezident Mezinárodního olympijského 
výboru Jacques Rogge. Je to známka toho, 
že je EYOWF vnímám jako významná mlá-
dežnická soutěž?

Jacques Rogge je zakladatelem těchto festi-
valů, které jsou pro mládež nesmírně důležité 
a přínosné. Nejen, že může změřit síly se svý-
mi vrstevníky z jiných zemí, ale rovněž nahléd-
ne do jiných evropských kultur. Zjistí navíc, že 
netrénuje zbytečně a načerpá novou motivaci. 
Z hlediska mezinárodního olympismu jsou „ev-
ropské hry mládeže“ významné i po organizač-
ní stránce – používáme stejnou logistiku jako 
seniorské olympiády a i atmosféra je velice 
podobná. EYOWF má opravdu silnou podporu 
EOC, neboť je jeho kvalitním produktem.

Letos se uskutečnily v Singapuru Olympij-
ské hry mládeže. Nebojíte se, že je to svým 
způsobem konkurence festivalům EYOWF? 

První Světové hry mládeže se konaly v roce 
1998 v Moskvě, ale tehdy jsme se rozhodli, že 
pořádat tuto soutěž v takovém měřítku je zby-
tečné. Vždyť jen proces nominace závodníků 
je obrovsky složitý. Nyní se MOV k této myš-
lence opětovně vrátil. Bohužel, také tentokrát 
v Singapuru pořadatelé akci fi nančně poněkud 
naddimenzovali a vložili do uspořádání obrov-
skou částku 360 milionů dolarů! Myslím, že 
v tom nespočívá budoucnost akce a evropské 
festivaly mládeže půjdou přece jen jinou ces-
tou rozumných investic i programu – a věřím, 
že právě Liberecký kraj ji jasně ukáže.

Pokračování na straně 2.

Janko Dvoršak, tajemník Slovinského olympijského výboru, stál v čele organizač-
ního výboru 7. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 2003 
na Bledu a byl členem koordinační komise Asociace evropských olympijských vý-
borů (EOC) pro festival 2007 v Jace. Funkci  komisaře vykonává i v případě EYOWF 
2011 v Libereckém kraji. A jak vidí přípravy této akce?

ROZHOVOR
MĚSÍCE
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Zkoušky dospělosti Patronů

Dva nejmladší z osmi Patro-
nů EYOWF 2011 – špičko-
vých českých reprezentantů 
v jednotlivých disciplínách 
– složili úspěšně zkoušku 
dospělosti.  Jednadvacetiletá 
biatlonistka Veronika  Vítková 
a stejně starý skokan na lyžích Roman
Koudelka (oba na snímku) 1. září odmaturova-
li na sportovním gymnáziu v Jilemnici. Zatímco 
 Veronice dala nejvíc zabrat němčina, Romanovi 
naopak mateřský jazyk. „Teď si dáme rok přestáv-
ku, ale pak bychom chtěli určitě studovat na vyso-
ké škole,“ shodli se oba juniorští mistři světa.

Lahůdky i pro gurmány

Účastníci zimního festivalu 
2011 se kromě kvalitních spor-
tovních výkonů mohou těšit 
také na zajímavý gurmánský 
zážitek. O jejich jazýčky bude 
totiž pečovat Ondřej Slanina 
(na snímku), jenž  se v organi-
začním výboru ujal postu manažera sekce cate-
ringu. V České republice se stal tento podnikatel 
v gastronomii velice populární především záslu-
hou televizního pořadu Kluci v akci a také něko-
lika knižních kuchařek, ve kterých nabízí recepty 
na spoustu chutných originálních jídel a pamlsků.

Rampič na veletrhu

V liberecké Tipsport areně se 
uskutečnil sportovní veletrh 
Sport Live a také letos se ho 
zúčastnili zástupci EYOWF 
2011. Jejich delegaci tento-
krát symbolicky vedl maskot 
festivalu – rampouch Rampič. 
Zatímco se staral o zábavu svým výkonem na 
ledové ploše, organizátoři se zde prezentovali 
informačním stánkem. Ten navštívili i tři členové 
bronzové běžecké štafety z olympijského Van-
couveru – Martin Koukal, Martin Jakš a Jiří 
Magál, kteří podpořili festival společnou fotkou 
s Rampičem a podpisy do kroniky.

ČÍSLO MĚSÍCE

49
počet krychlí, jejichž prostřednictvím studenti

Libereckého kraje grafi cky ztvární své 
znalosti o jednotlivých evropských státech, 

účastnících festivalu 2011
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Studentské krychle ztvární Evropu

V duchu mot-
ta této akce 
„Poznej země, 
které budeme 
hostit“ studen-
ti z regionu 
během pod-
zimu zpracují 
a poté i grafi c-
ky ztvární pro-

jekty charakterizující všech 49 členských zemí 
Asociace evropských olympijských výborů 
a současně účastníků festivalu 2011.

„Cílem této aktivity je nejen podpořit koná-
ní festivalu a jeho atmosféru, ale také posílit 
myšlenku evropanství, vzájemného poznání, 
přátelství a spolupráce mladých lidí našeho 
kontinentu,“ říká Vanda Šulcová, koordinátor-
ka soutěže.

V první fázi studenti nejprve zpracují vědomost-
ní projekt o jednom z účastnických států. Budou 
při tom hledat odpovědi na otázky, co je pro 
konkrétní zemi charakteristické, co v minulosti 
přinesla světu a jaké jsou její největší sportovní 
úspěchy. Svá zjištění musejí výtvarně zapraco-
vat do mapy této země i symbolického srdce. 

Nejúspěšnější grafi cké podoby map a srdcí 
organizátoři přenesou prostřednictvím speci-
álních fólií na krychle vyrobené z mléčného 
plexiskla o rozměrech hran jeden metr. Všech 
49  krychlí bude v průběhu ledna a února 2011 
vystaveno v obchodních centrech Liberce. 

Vítězné školy, které vybere odborná porota 
během fi nálového kola 12. ledna 2011, získa-
jí výhry v hodnotě 100 000 Kč. Soutěž Evropa 
v srdci Evropy fi nančně podpoří Evropská unie 
částkou ve výši tři miliony korun.

Na podporu EYOWF 2011 vyhlásil jeho organizační výbor vědomostní a výtvarnou 
soutěž pro střední školy Libereckého kraje nazvanou Evropa v srdci Evropy.

ZA
KULISAMI

EYOWF 2011
ukáže pořadatelům cestu

ROZHOVOR
MĚSÍCE

Dokončení ze strany 1.

A až se ustálí i rozsah a formát Olympijských 
her mládeže, budou se nepochybně oba typy 
soutěží střídat a vzájemné doplňovat. Vidím je 
jako významný a funkční způsob, jak rozvíjet 
mládežnický sport. 

Jaký máte vztah k českému sportu? Které 
české sportovce znáte a uznáváte?

Česká republika je zemí s neobyčejně silnou 
sportovní tradicí. Klobouk dolů před Tomá-
šem Dvořákem, Šárkou Záhrobskou a podle 
mého i nejlepší tenistkou světa všech dob – 
Martinou Navrátilovou. 

Jak byste nejlépe pozval diváky do hledišť 
areálů během EYOWF 2011?

S diváky je to vždycky poněkud problematic-
ké. Hodně organizátorů uzavírá dohody se 
školami, protože olympiáda mládeže může 
být pro žáky a studenty hodně zajímavá – 
vidí na  vlastní oči nejlepší závodníky svého 
věku na světě. Současní fanoušci jsou však 
nároční – chtějí show, atrakce, senzaci. Jsem 
proto velmi  potěšen, že organizační výbor 
EYOWF 2011 věnuje tomuto tématu pozor-
nost a má promyšlenou i skvěle připravenou 
kampaň, která začne ihned po komunálních 
volbách. O tom, že povědomí o festivalu je 
vysoké a zájem veřejnosti – hlavně mladých 
lidí – velký, svědčí i fakt, že se do týmu dobro-
volníků  přihlásilo mnohem více zájemců, než 
pořadatelé potřebují. To je dobré znamení 
a příslib.

Všechny disciplíny během EYOWF slibují nevšední sportovní zážitky


