
Lord hostem médií
 K nejvýznamnějším účastníkům evrop-

ské olympiády mládeže 2011 patří pre-
zident Britské olym-
pijské asociace Lord 
Colin Moynihan. Bý-
valý výborný veslař 
a držitel stříbrné me-
daile z  olympijských 
her v roce 1980 bude 
právě dnes od 13 hodin v hotelu Zlatý Lev 
v Liberci hostem médií. Na tiskové kon-
ferenci zodpoví novinářům nejen otáz-
ky související s  organizací vrcholných 
sportovních soutěží, ale dá nepochybně 
nahlédnout i  pod pokličku příprav letní 
olympiády 2012 v  Londýně. Doprovázet 
ho budou prezident organizačního výboru 
Roman Kumpošt a Petr Hrubec, generál-
ní sekretář Českého olympijského výboru.

Rady pro zahraničí
 Know how pořadatelů EYOWF 2011 mo-

hou ode dneška získat také další organizá-
toři nejvýznamnějších sportovních soutěží 

určených mládeži. 
Uskuteční se tak 
v rámci třídenního 
Observer progra-
mu, který začíná 
dnes v hotelu Zlatý 

Lev. Mezi 49 přihlášenými účastníky jsou 
mj. zástupci čínského Nankingu, pořada-
tele letních Světových olympijských her 
mládeže 2014, i organizátoři jejich zimní 
varianty v roce 2012 v  Innsbrucku. Dále 
se speciálního semináře zúčastní organi-
zátoři budoucích letních a zimních festi-
valů z Trabzonu, Utrechtu, Brašova a Vo-
rarlberska/Lichtenštejnsku, stejně jako 
z kandidátského Sarajeva.

Ostře sledované góly
 Hokejový turnaj patří k nejsledovaněj-

ším soutěžím festivalu. Do hlediště libe-
recké Tipsport areny však neusedají pou-
ze fanoušci, ale na 
tribunách se ve zvý-
šeném počtu ob-
jevují také skauti 
mnoha týmů ka-
nadsko-americ-
ké NHL. Právě oni vybírají pro své klu-
by nejtalentovanější hráče z celé Evropy. 
K  nejznámějším tvářím patří určitě Jiří 
Hrdina, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu 
a bývalý hráč Pittsburghu Penguins, nyní 
ve službách Dallasu Stars. Na minulých 
EYOWF se představili mj. Malkin, Oveč-
kin nebo Plekanec.

Výborné páté místo obsadila v závodě snowboardistek česká reprezentantka Ester Ledecká

Ester vyhrála malé finále!
Velkým, poměrně nečekaným, švý-

carsko-italským trimufem skon-
čila první disciplína snowboardu 

v  areálu v  Kořenově-Rejdicích. 
Zlato ve snowboardcrossu vybojovali vče-
ra odpoledne Švýcarka Caroline Weibelo-
vá a  Ital Matteo Menconi. Čechy potěšila 
Ester Ledecká, dcera populárního zpěváka 
Janka Ladeckého, která vyhrála malé fi ná-
le a skončila tak celkově pátá.
„O  můj bože, o  můj bože!“ jásala po čtyř-
členné fi nálové jízdě v cíli mladičká švýcar-
ská snowboardistka Caroline Weibelová ve 
sluncem zalitém areálu v Rejdicích. V kvali-
fi kaci na čas skončila v konkurenci 29 závod-
nic šestá, pak suverénně prošla pavoukem 
vyřazovacích čtyřčlených osmifi nálových, 
čtvrtfi nálových i semifi nálových jízd. 
Přesto se šestkou na prsou a  černým ná-
vlekem nebyla největší favoritkou. „Jestli 
jsem věřila, že vyhraji? V  to doufám před 
každou svou jízdou. Je to má nejlepší droga 

k dosažení úspěchu,“ smála se po dojezdu 
sympatická Caroline po té, co ji kamarádi 
z družstva povalili radostně na sníh a  za-
halili ji švýcarskou vlajkou s  helvétským 
křížem. „A  na co myslím teď? Klidně i  na 
velkou olympiádu! Už na tu v  roce 2014 
v Soči,“ zářila po svém triumfu na EYOWF 
závodnice z Luzernu.
Těsně předtím se radovala z  prvenství 
v malém fi nále patnáctiletá Češka Ester Le-
decká. V pondělí skončila na Jestědu v ob-
řím slalomu osmatřicátá, včera v Rejdicích 
pátá. Ostatně pátý nejlepší čas zajela už 
v dopolední kvalifi kaci. „To je proti ponděl-
ku velké zlepšení, jsem moc spokojená. Vů-
bec jsem to nečekala, snowboardcross to-
tiž zrovna není moje oblíbená disciplína, 
nominovali mě na ni nejspíš kvůli mému 
loňskému výsledku v místní olympiádě dětí 
a  mládeže,“ říkala v  cíli udýchaně copatá 
Ester. „Že jsem se nedostala do velkého fi ná-
le, to mě opravdu nemrzí, i tohle je úspěch,“ 
tvrdila Ledecká, přestože předtím ve čtvrtfi -
nále pozdější francouzskou fi nalistku Ber-
nardovou porazila.

Otec Janek Ledecký však úspěch Ester v Rej-
dicích neviděl. „Táta je teď někde na koncer-
tě, ale jsme ve spojení,“ usmívala se spoko-
jená Ledecká a  sundavala si z  hlavy brýle 
značky Vagus, které vyrábí fi rma nejlepšího 
českého sjezdaře Ondřeje Banka. „Ondřej mi 
je věnoval, líbí se mi,“ vysvětlila závodnice 
Dukly Liberec, která na EYOWF 2011 v pon-
dělí a ve středu startuje v alském lyžování 
a v úterý a ve čtvrtek ve snowboardingu.

„Jestli jsem věřila, že vyhraji? Ano, je to 
má nejlepší droga k dosažení úspěchu.“ 
– Caroline Weibelová, vítěz kategorie 
dívek   

Za čtvrt hodiny nato vletěli do cíle na prv-
ních místech dva Italové. Jako první Matteo 
Menconi, jako druhý Maurizio Bormoli-
ni. Černovlasý „čertík“ z Benátek Menconi, 
v  kvalifi kaci až sedmý, se děsil angličtiny. 
Nakonec však u  rychlého „výslechu“ přece 
jen promluvil. „Už dostat se do fi nále pro 
mě bylo úspěchem, bylo to velmi těžké. 
A vítězství je navíc. Je to vynikající!“ 

AKTUALITY

CITÁT DNE

REJDICE
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 „EYOWF 2011 pro nás z organizační-
ho hlediska znamená vstup na evropské 
i světové pole. Je to soutěž, která může 
ovlivnit také sílu české 
sportovní diplomacie.“
MILAN JIRÁSEK, 
předseda Českého 
olympijského výboru
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Na zlato mám!
 V pondělí zahájili své vystou-

pení i  krasobruslaři. Po krát-
kém programu je na výborném 
třetím místě český reprezen-

tant Petr Coufal. Mezi druhou a třetí příč-
kou jsou rozdíly minimální, i šance na zla-
to zde stále je.
Jak jsi spokojený se svým krátkým 
programem?
Nebylo to nejhorší. Bohužel se mi ale nepo-
vedla úvodní kombinace, kdy jsem místo tro-
jitého a dvojitého toeloopa skočil jen dva dvo-
jité. Pak jsem doháněl body hlavně piruetami. 
Jak vidíš své šance na zlato?
Rozdíl mezi mnou a druhým Finem Verslui-
sem je půl bodu, to je téměř vyrovnané. Na 
Rusa Kovtuna však ztrácím šest bodů. Kdy-
bych ale jel hodně dobře a on trochu poka-
zil, zlato je stále reálné. Myslím, že se bude 
rozhodovat hlavně mezi námi třemi. Všichni 
jeli krátký program na jistotu, zezadu už asi 
nikdo nezaútočí. Mám náročnější skoky než 
kluci za mnou.
V čem bude silná tvá volná jízda?
Skoky budou stále stejně náročné, ale v pos-
lední době se více orientuji na piruety. Jsou 
rychlejší a  obtížnější. Mám dobrou for-
mu, týden před EYOWF 2011 jsem absolvo-
val mistrovství ČR. Dnes udělám pro medai-
li maximum.

TIRÁŽ

Německý koncert

Legendární oštěpař fandí hokeji

Bílé stopě vládne nadále Sever

Dobré počasí a  navzdory kli-
matickým problémům v  minu-
lých dnech dobře připravenou 

trať nabídl areál v  jabloneckých 
Břízkách závodníkům v biatlonu při je-
jich premiéře. Čekaly na ně individuální 
závody –  chlapců na 12,5 km, dívek na 
10 km. 
Podpořit své reprezentanty svých zemí při-
šli hlavně Švédové, Švýcaři a  samozřejmě 
Češi - všichni společně také biatlonisty hla-
sitě povzbuzovali. Odměnou jim byly kva-
litní a bojovné výkony všech 88 účastníků. 
Chlapci absolvovali pětkrát zelený okruh 
o délce 2,5 km.
Zlato nakonec zaslouženě získal Matthias 
Dorfer z Německa, který poté v cíli při sym-
bolickém květinovém ceremoniálu vyslove-
ně zářil. „Jsem velmi šťastný. Vůbec jsem 
nečekal, že bych se mohl tak dobře umístit. 
Radost mám o to větší, že na stupních vítě-
zů nejsem jediný Němec,“ pochlubil se Dor-
fer. Třetí místo totiž získal jeho kolega z re-
prezentace Roman Rees. 
Na stříbro dosáhl Johannes Bo z  Norska, 
který po vyhlášení vítězů hodil z  rados-
ti své květiny do hlediště. Norského repre-
zentanta považoval za největšího favori-
ta český závodník Lukáš Jíra. Ten nakonec 

skončil šestnáctý a stal se tak nejlépe umís-
těným Čechem v  závodě. „S  tímto umístě-
ním jsem docela spokojený. Mým přáním 
bylo, abych se dostal do první dvacítky, a to 
se mi splnilo.“
Náročná trať v Břízkách se stala osudnou 
britskému závodníkovi Scottu Dixonovi. 
Ve sjezdu narazil do stromu, ale ukázalo 
se, že jeho zranění nejsou vážná. 

Němečtí závodníci si na trati v  Bříz-
kách „uspořádali“ domácí šampionát.

DVĚ CHYBY NEVADILY
Zlatou medaili v  kategorii dívek získa-
la německá závodnice Laura Dahlmeiero-
vá, která za sebou nechala dalších 78 sou-
peřek. „Mám krásné pocity. Udělala jsem 
jen dvě chyby ve střelbě. Běželo se mi vel-
mi dobře a  ze zlaté medaile jsem neuvěři-
telně šťastná,“ popsala svůj triumf Laura 
Dahlmeierová. 
I když se organizátoři obávali, že se na tra-
ti v  zatáčkách budou tvořit ledové plotny, 
trať byla i ve druhém závodě kvalitní. Pře-
sto však v  porovnání s  chlapci měly dív-
ky svůj závod poněkud ztížený. Jely až po 
chlapcích, takže trať už byla přece jen roz-
ježděná. „Ideální už nebyla hlavně část trati 
táhnoucí se do kopce. Ta mi dělala dost pro-
blémy,“ řekla Češka Kristýna Černá, která 
obsadila celkově osmou příčku.

Jedním z  významných hostů evropské 
olympiády mládeže 2011 byl trojnásob-
ný olympijský vítěz, trojnásobný mistr 
světa a současný držitel světového rekor-
du v hodu oštěpem Jan Železný, dnes člen 
Mezinárodního olympijského výboru. 
Mládežnický festival se mu moc zamlou-
val. „Za mého mládí takové zkoušky ješ-
tě nebyly, je to výborný nápad,“ pochvalo-
val si Železný, mezi sportovci přezdívaný 
Plechovka.
Co vás do Libereckého kraje na evropskou 
zimní olympiádu přivedlo?
„Byl jsem tu jako host a  doprovázel jsem 
prezidenta Mezinárodního olympijského 
výboru Jacquese Roggeho. Takže jsem vlast-
ně kopíroval prezidentův program a navští-
vil jsem v Libereckém kraji stejné disciplíny 
a akce jako on.“
Vy jste atlet, jaké zimní sporty preferujete?
„Samozřejmě je to lední hokej, ten sleduji 
pravidelně. A pak je to lyžování, které jsem 

sám dělal. Dívám se rád jak na klasické, tak 
na sjezdové lyžování, jehož mistrovství svě-
ta v  Garmisch-Partenkirchenu teď právě 
intenzivně sleduji v  televizi. Fandil jsem 
Ondřeji Bankovi v kombinaci a  teď samo-
zřejmě budu přát medaili Šárce Záhrobské 
ve slalomu.“
Co vůbec říkáte evropské olympiádě 
mládeže?
„Je to výborný nápad. Když jsem byl mla-
dý, tak takové celoevropské akce ješ-
tě neexistovaly. Jde o  vynikající přípravu 
mladých talentovaných sportovců na mi-
strovství světa i  olympijské hry. Už teď 
v  Libereckém kraji jsou k  vidění budou-
cí šampioni.“
Vy jste členem Mezinárodního olympijské-
ho výboru coby člen komise sportovců, za 
rok však budete končit. Co dál?
„Máte pravdu, mé funkční období kon-
čí v roce 2012. Ale tím nic nekončí, já se 
v  olympijském hnutí pohybuji již mno-
ho let takřka nepřetržitě. Nyní třeba jako 
trenér oštěpařů vychovávám talenty pro 
Letní olympijské hry v Londýně 2012.“ 

Druhým dnem pokračovaly 
soutěže v  bílé stopě ve vesec-
kém areálu, pouze s  tím roz-

dílem, že po úvodním nejdel-
ším závodě běžeckého týdne přišla na 
řadu trať nejkratší. Soupeřilo se o  krá-
le a královny sprintu na úseku dlouhém 
1,15 kilometru.
Za asistence kamer ČT 4 a  Eurosportu 2 
odstartovala dopoledne kvalifi kace. Nej-
prve se snažilo 79 závodnic vměstnat do 
třicetičlenného síta postupujících a poslé-
ze se vydalo do boje o čtvrtfi nále i o šest 
jmen více čítající startovní pole chlapců.

Se čtyřnásobným českým zastoupením 
odstartovala hodinu po poledni divácky 
atraktivní část, ve které bohužel schá-
zel David Nyč, jenž byl před domácími 
diváky v nelehké pozici jako syn výkon-
né ředitelky organizačního výboru Ka-
teřiny Nyčové. Těžkou hlavu si z  toho 
ale osmnáctiletý běžkař nedělá. „Co se 
týče mámy, tak mě nic nesvazuje,“ sdě-
lil s úsměvem na tváři nakonec ve sprin-
tu čtyřiatřicátý závodník Dukly Liberec. 
Ten označil svůj dnešní výkon za „tako-
vý zpomalený“...
V  celkově deseti čtvrtfi nálových jizdách 
se představilo třicet nejlepších v obou ka-
tegoriích. U dívek startovala po kvalifi ka-
ci první Sofi a Henrikssonová, pondělní 

vítězka závodu na 7,5 kilometrů klasicky. 
Ve větrném počasí byl z chlapců nejrych-
lejší kvalifi kant z Ruska Arťom Malcev.
Ačkoliv se semifi nále obešlo bez české 
účasti, byli diváci svědky strhujících bojů 
o medaile. Ty nabídly u dívek jednoznač-
ný triumf Švédska, jež obsadilo první dvě 
pozice. Zlato vybojovala v cíli překvapená 
Stina Nilssonová. „V pondělí jsem se ne-
prezentovala v dobré formě, přesto jsem 
doufala, že se tentokrát dostanu na pódi-
um. A podařilo se to!“ 
Razantní „Yes!“ zvolal v cílové rovince ví-
těz Christoff er Lindvall. Osmnáctiletý 
Fin, startující až s číslem 74, závěrečným 
spurtem velmi těsně porazil největšího fa-
vorita Malceva. 

ROZHOVOR

Kristýna Černá obsadila v biatlonovém závodě na 10 km skvělé osmé místo  

Jan Železný

BŘÍZKY

U ZPOVĚDI

VESEC
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2 272
 počet připojených počítačů v olympij-

ské vesnici od začátku EYOWF 2011 do 
úterní půlnoci

STŘÍPKY

Nákupní horečka 
 Svou širokou nabídkou památečních 

předmětů z EYOWF 2011 se organizá-
toři trefi li do černého. O veš-

keré suvenýry v  designu 
festivalu je mezi účast-
níky obrovský zájem. 
Především zázemí bu-
dovy M v olympijské ves-

nici praská ve švech. Ve 
velkém nakupují nejen mladí sportov-
ci, ale i  další členové sportovních vý-
prav. Nejvíce jdou na odbyt šátky, rů-
žové čepice, trička a  malé odznáčky. 
Radost může mít i maskot Rampič, je-
hož malá plyšová napodobenina je rov-
něž velmi populární. 

Rampič v ulicích
 Populární festivalová posta-

vička, obří rampouch Rampič, 
se nevyskytuje jen na li-
bereckých, jabloneckých 
a  rejdických sportovištích. 
Lidé na něj mohou nara-
zit i  v ulicích a obchodních 
střediscích. Objevili jsme 
ho například přímo v cen-
tru Liberce, v  obchodním domě 
MY Liberec, kde aktivně rozdával ko-
lemjdou cím čerstvé vydání ofi ciálních no-
vin EYOWF 2011 – COOL News. „Novin-
ky z  evropské olympiády mládeže,“ 
oslovoval Rampič liberecké obyvatele, 
kteří v údivu zjišťovali, že i  rampouch 
může obživnout a mluvit...

ČÍSLO DNE

Středa, 16. února
9:00–14:00 Krasobruslení, volná jízda, 
dívky
9:30–14:30 Alpské disciplíny, 
slalom, dívky
10:00–11:30 Biatlon, sprint 7,5 km, chlapci
13:00–14:30 Biatlon, sprint 6 km, dívky
14:30–17:00 Lední hokej, Finsko – Česko
15:30–19:30 Krasobruslení, volná jízda, 
chlapci
18:00–20:30 Lední hokej, 
Rusko – Švýcarsko
19:00–20:00 Medailový ceremoniál
ČT 4: Skoky jednotlivců, záznam od 9:30 h

 Během středy čeká olympijskou ves-
nici další série oslav. Hned čtyři mladí 
závodníci slaví své sedmnácté naroze-

niny. Jaké překvape-
ní asi chystají pro 
své kamarády, italské 
biatlonisty Annu Sa-
vinovou a  Federika 
Di Franceska další 
členové jejich výpra-
vy? Nejhezčím a nej-

cennějším dárkem by pro ně bezpochy-
by byla zářivá medaile. S  tím by jistě 
souhlasili i  další spoluoslavenci – ra-
kouský sdruženář Philipp Orter a fi n-
ská běžkyně na lyžích Hanna Varju-
sová. Všem přejeme všechno nejlepší 
a srdečně blahopřejeme!

SPORTOVNÍ PROGRAM

DNES SLAVÍ

Vítěz touží po dalším zlatu

Padl rekord můstku

Vítr zlobil
Do závodu v severské kombinaci se 

na Ještědu vydalo 44 závodníků ze 
třinácti zemí. Od začátku patřili 

mezi jasné favority Rakušané. Ti 
ve skoku splnili očekávání, když 
Markus Gruber doplachtil nejdál 
ze všech na 101,5 m. 

V běžeckém areálu ve Vesci také vyrazil do 
stopy s číslem 1, ale svůj náskok neuhájil. 
Závodníci absolvovali třikrát okruh 2,5 km 
a na obtížné trati nebylo místo, kde by si 
odpočinuli. Do cíle dorazil na první příčce 
německý reprezentant David Welde, jenž 
vyrážel do stopy se ztrátou 1:08 min ze čtvr-
té pozice. Za ním se prosadil další bojovník 
Jani Peltola z Finska. Skvělý výkon v běhu 
však podal bronzový Nor Mads Kristoff er 
Waaler, který vyběhl na desátém místě se 
ztrátou 1:42 min. 
Český reprezentant Ondřej Kelnar skokem 
96 metrů obsadil v úvodní části vynikající 
třetí příčku. „Je to super. Teď jen doufám, že 
také dobře zaběhnu a umístím se v popře-
dí. Určitě ze sebe vydám to nejlepší,“ řekl 
Ondřej Kelnar. 
Bohužel, jeho přání se nesplnilo. Na tra-
ti měl pád a podle jeho slov ho shodil po-
ryv silného větru. Zbytek závodu tak dojel 
v křečích a svou slibnou pozici v polovině 
závodu tak neudržel. 

Obřímu slalomu chlapců vévodil 
na sjezdovce Pod Lany norský zá-
vodník Henrik Kristoff ersen, kte-

rý se musel poprat se silnou kon-
kurencí. Soutěže se totiž za ideálních 
slunečných podmínek zúčastnilo rekord-
ních 101 sjezdařů ze 44 zemí Evropy. 
Už v prvním kole favorité nezaváhali. Nej-
větší z nich, Henrik Kristoff ersen, potvrdil 
papírové předpoklady, a nejrychlejší jízdou 
si zajistil nejvýhodnější startovní pozici pro 
druhé kolo. 
Čeští závodníci sice bojovali, na umístě-
ní mezi elitní třicítkou to však nestačilo. 

Nejlepší z  nich Daniel Paulus dojel na 
37. místě. Nakonec obsadil 34. příčku a byl 
z  domácích reprezentantů nejúspěšnější. 
„Bylo tam příliš mnoho chyb, ale lépe už 
to asi nešlo. Trať byla sice hodně rozbitá, 
branky byly velice přesazené, ale dalo se 
to jet. Závodím tu poprvé. Měli jsme zde 
sice už několik tréninků, ale to jsem jez-
dil mnohem lépe, bohužel,“ konstatoval 
Paulus.
Druhé kolo začalo tradičně třicítkou nej-
lepších z  prvního kola v  obráceném pořa-
dí. Jako desátý nejlepší po úvodní části se 
na trať vydal Justus Kuukka, jehož fi nálová 
jízda byla vůbec nejrychlejší ze všech a to-
muto mladému Finovi přinesla vynikající 
bronzovou medaili. „Je to pro mě obrovská 

věc. První kolo se mi moc nepovedlo, ale 
druhé už bylo perfektní. Velice moc to pro 
mě znamená.“ 
Prvním, kdo dokázal Finův čas pokořit, byl 
až předposlední startující Ital Emanuele 
Buzzi. Jako poslední startoval vítěz první-
ho kola Kristoff ersen, který nenechal ni-
koho na pochybách, kdo je nejlepší a s pře-
hledem si dojel pro zlatou medaili. „Tenhle 
pocit je úžasný, už jsem pár závodů vyhrál, 
ale tohle je něco výjimečného. Závodil 
jsem, jak nejlépe umím a ukázal jsem, co 
ve mně je. Věřím, že budu i dál pokračovat 
v dobrých výkonech a jednou se prosadím 
ve Světovém poháru. A samozřejmě věřím 
i v další zlatou medaili tady na EYOWF ve 
čtvrtečním slalomu.“

EYOWF 2011 už zná svého vítě-
ze ve skocích na lyžích na můstku 
K-90. Stal se jím šestnáctiletý fi nský 

skokan Jarkko Maatta, který v  obou 
kolech předvedl skoky za sto metrů. Hrdi-
nou večera na Ještědu byl také norský mladík 
Mats Sohagen Berggaard, který překonal 
rekord libereckého můstku, když v  ofi ciál-
ním tréninkovém kole doletěl až na značku 
114 metrů.
Finský vítěz, jehož sportovním vzorem je Simon 
Ammann, skočil v obou kolech za hranici sta 
metrů, což se už nikomu dalšímu nepodařilo. 
Matta prvním kole dolétl na 107 a ve druhém 
na 103 metrů a zvítězil bezmála o třicet bodů.
Fin vedl už po prvním kole a  svoji pozici 
musel potvrdit. Před závěrečným skokem 
mu ale foukal nepříznivý vítr a tak musel 
na můstku čekat. „Bylo to dost složité, ale 
nakonec jsem předvedl velmi dobrý skok,“ 
oddechl si Jarkko Maata hned po doskoku. 
„Nakonec z  toho bylo poměrně hladké ví-
tězství. Je mi skvěle.“
Maatta patří k největším talentům z fi nských 

můstků. Skákat sice začal už v  šesti 
letech, ale dlouho se souběžně věnoval 
i hokeji. Zlato z Liberce bere jako velký zá-
vazek. „Moc rád bych startoval na olympiádě 
v Soči,“ dodal.
Stříbro z Ještědu putuje do Rakouska záslu-
hou Ulricha Wohlgenannta a  bronz si vy-
skákal nový rekordman Mats Sohagen Ber-
gaard. Teprve patnáctiletý mladík večer na 
Ještědu uzavíral tréninkové kolo, které před-
chízelo závodům a doletěl na neuvěřitelných 
114 metrů.
V  samotném závodě se mu už ale tako-
vý „úlet“ nepodařilo zopkaovat. Pomohlo 
mu ale, že předvedl dva vyrovnané sko-
ky, se kterými se vždy alespoň přiblížil 
stometrové hranici. „Skok z  tréninkové-
ho kola byl výjimečný, to se už nedalo zo-
pakovat. Líto mi to vůbec není, bronz za 
třetí místo je skvělý,“ řekl nový ještědský 
rekordman.
V závodě se vůbec nedařilo Čechům, nejlep-
ší z nich Tomáš Friedrich skončil až dvacá-
tý, kdyř si ve druhém kole o tři místa pohor-
šil. „Jsem spokojený. Skoky jsem předvedl 
stejné, ale ve druhém kole mi vůbec nevy-
šel vítr,“ objasnil Friedrich. 

JEŠTĚD

JEŠTĚD

ŠEPOTY A VÝKŘIKY Nor Berggaard vytvořil v závodu HS 100 skokem dlouhým 114 metrů nový rekord můstku na Ještědu

„Někteří z  vás zažijí první olympijské dny. 
Užijte si jejich každou minutu.“ – Jacques 
Rogge, prezident MOV v průběhu zahajova-
cího ceremoniálu

„Bylo to krásné, barevné, živá hudba a ten oh-
ňostroj na závěr, nemám slov,“ – Ieva Janus-
kevičiuteová, litevská sjezdařka, po úvod-
ním medailovém ceremoniálu

„Máme velmi dobrý tým, kde hraje každý za 
každého – za Rusko!“ – Anton Slepyšev, rus-
ký hokejista

„Samozřejmě budu dnes slavit, ale nevím kde 
a  jak dlouho!“ – Matthias Dorfer, německý 
biatlonista a vítěz závodu na 12,5 km

„Neměla jsem před závodem žádná očekává-
ní.“ - Karoline Pichlerová, stříbrná rakouská 
sjezdařka v obřím slalomu
„Pocházím z  Benátek, tam jespíš voda než 
sníh. Za ním musím jezdit do hor.“ – Matteo 
Menconi, italský vítěz snowboardcrossu

„Tak, a teď vám všem oznamuji, že až do kon-
ce EYOWF jsem pouze na mailu!“ – Karel 
Hornický, manažer turnaje v ledním hoke-
ji po zahajovacím ceremoniálu
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Hokejové derby pro Čechy!
A  je to tu! Druhým hracím dnem 
hokejového turnaje si domácí vý-
běr odbyl svou premiéru a rovnou 

v sousedském derby se Slovenskem. 
Velmi dobře zaplněné ochozy byly svědky 
slavnostního buly v podání maskota festi-
valu Rampiče Fundiče a české výhry 4:2.
Úvod duelu nabídl obrovské příležitosti na 
obou stranách, nejprve mrštný beton do-
mácího Marka Langhamra zneškodnil akci 
východních rivalů a  následně mrštná la-
pačka Patrika Romančíka odmítla vedení 
pro pořadatelskou zemi. A  když na konci 
6. min zazvonilo břevno za českou branku, 

přeběhl kdekomu mráz po zádech. Kont-
roval hráč jihlavské Dukly Tomáš Střecha 
dravým nájezdem, nicméně červené světlo 
za brankou zůstalo němé, tudíž svítila na 
světelné kostce u obou výběru nula. 
Druhá perioda odstartovala nejlepším 
možným způsobem, když se v  mlýnici 
před brankou nejlépe zorientoval liberec-
ký hráč Matěj Psota a zajistil Čechům ve-
dení! Svěřenci Jiřího Vebra se rázem stali 
pány utkání. Jedna šance střídala druhou, 
avšak trest málem přišel ze strany Slováků, 
naštěstí Tomáš Parobok v 29. před prazd-
nou svatyní promáchl. Ve  33. se na české 
straně podruhé urodilo a  Ladislav Ma-
rek objel branku a  dopravil kotouč do 
sítě – 2:0. Okamžitě po buly přispěchal 

s  odpovědí Marek Novák, jehož bekhend 
vymetl levý růžek a  rozdíl ve skóre byl 
znovu jednobrankový – 2:1. 
Roli favorita potvrzovaly české barvy i  po 
druhé přestávce a  sílící tlak vyvrcholil 
ve  43.  při české přesilovce, když Patrik Ma-
chač před brankou našel Matěje Psotku. 
Tomu nezbývalo než zužitkovat výbornou 
přihravkou dodatečného náhradíka za zra-
něného Josefa Mikysku a zvýšit na 3:1. V 58. 
zvýšil na 4:1 po nájezdu dva na jednoho ra-
nou pod víko Patrik Machač. Výslednou po-
dobu skóre utkání dal Slovák Michal Valjent.
Úterní úspěch znamená pro Českou re-
publiku minimální jistotu bojů o  medai-
le – o postup do fi nále se střetne ve středu 
s Finskem.

TIPSPORT ARENA

Evropa žhaví linky
 Mimořádný zá-

jem sportovních 
příznivců o  ev-
ropskou olympiá-
du mládeže 2011 
dokumentují také 
čísla registrující přístup na webové 
stránky www.eyowf2011.cz. V  průbě-
hu nebo těsně po zahajovacím ceremo-
niálu zaznamenala statistika více než 
15 000 originálních přístupů z celé Ev-
ropy. „Průměrná doba připojení byla 
osm minut a důležité je, že si uživate-
lé stahovali celé prokliky,“ říká Rada-
na Kubešová, manažerka marketingu. 
Během úterý se tato čísla ještě výrazně 
zvýšila a dosáhla hranice téměř dvace-
ti tisíc přístupů.

medaile

AKTUALITY

MEDAILOVÉ BILANCE:

Čeští hokejisté porazili Slovensko 4:2 a měli tak důvod k radosti

COUNTRY 1. 2. 3.
FIN 3 1 1

FRA – 2 –

ITA 1 3 –

GER 3 – 2

NOR 1 3 4

AUT – 1 2

RUS – 1 1

SLO 1 – –

SWE 2 1 –

SUI 1 – 2
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The Norwegian Henrik Kristoffersen won the giant slalom on Ještěd

Results/Výsledky

Role model Cuche

Biathlon individual 12,5 km/Biatlon, jed-
notlivci 12,5 km – boys/chlapci: 
1. Matthias Dorfer (GER) 38:48,8, 2. Jo-
hannes T. Bo (NOR) 40:15,7, 3. Ro-
man Rees (GER) 40:20,2, …16. Lukáš 
Jíra 43:25,0, 19. Lukáš Dostál 43:33,7, 
22.  Tomáš Vojtík 44:32,5, 51. Adam Vá-
clavík 48:22,5 (all CZE)

Biathlon individual 10 km/Biatlon jednot-
livci 10 km – girls/dívky: 
1. Laura Dahlmeier (GER) 36:43,6, 2. Anais 
Chevalier (FRA) 37:58,6, 3. Uliana Kayshe-
va (RUS) 39:22,9,…8. Kristýna Černá 40:37,5, 
22. Jessica Jislová 43:07,0, 29. Veronika Hav-
lová 43:35,0, 32. Dominika Zelinková 44:11,9 
(all CZE) 

Giant Slalom/Obří slalom – boys/chlapci: 
1. Henrik Kristoff ersen (NOR) 1:36.92, 
2.  Emanuele Buzzi (ITA) 1:37.43, 3. Justus 
Kuukka (FIN) 1:38.19,…34. Daniel Paulus 
1:44.34, 36. Lukáš Václavík 1:45.07, 38. Jakub 
Pohanka 1:45.90 (all CZE)

Cross Country, Sprint – Classic/Běh na 
lyžích, sprint klasicky – boys/chlapci: 
1. Christoff er Lindvall (FIN), 2. Artem Malt-
sev (RUS), 3. Lennart Metz (GER),…23. Kar-
el Píč, 34. David Nyč, 36. Petr Knop, 50. Filip 
Žižka (all CZE) 

Cross Country, Sprint – Classic/ Běh 
na lyžích, sprint klasicky – dívky/girls: 
1. Stina Nilsson (SWE), 2. Sofia Hen-
riksson (SWE), 3. Nathalie Schvarz 
(AUT),…13. Lucie Charvátová, 14. Petra 
Nováková, 30. Petra Hynčicová, 49. Alena 
Schejbalová (all CZE)

� e British downhill skier, Ni-
cholas Moynihan had a very spe-
cial fan at the giant slalom track: 
his father, Colin, the President of 

the British Olympic Association. � is al-
most seventeen-year old young man fi n-
ished 31st. 
“It wasn’t ideal today. I did not do well in 
the fi rst round, the second was better, but 
I know that I can do better next time.”
Alpine Skiing is not a typical British sport, 
how did you get into it? 
When I was young I moved to France. I lived 
in France from the age of two till I was six 
and I  fell in love with Alpine Skiing and 
I have done it ever since.”

Have you ever been to the Czech Repub-
lic before?
“Yes, two years ago I went to Říčky in the 
Orlice Mountains for the giant slalom in 
Skiinterkriterium race. I have been to some 
international competitions in the Giant 
Mountains with the British national team 
and we had lot of fun, I really liked it.”
What are your goals for this year’s EYOWF? 
“I’m taking part in � ursday’s  slalom. I’m 
going to try my best and I hope the results 
will follow from that.”
Who is your skiing role model?
“Didier Cuche, he is the perfect skier. He is 
so strong mentally and physically.”
What is your future dream?
“I would like to keep on skiing because I like 
it and enjoy it. I would like to keep improv-
ing and maybe make it to the World Cup.”

INTERVIEW

Snowboarding/Snowboardcross – boys/
chlapci: 
1. Matteo Menconi (ITA), 2. Maurizio Bormo-
lini (ITA), 3. Timon Renfer (SUI),…21.  Dan-
iel Sýkora, 23. Filip Slončík, 37. Pavel Elster 
(all CZE) 

Snowboarding/Snowboardcross – girls/dívky: 
1. Caroline Weibel (SUI), 2. Chloe Trespeuch 
(FRA), 3. Jenny Pleisch (SUI),…5. Ester 
Ledecká (CZE),…22. Anna Vlčková, 23. Moni-
ka Stejskalová, 24. Aneta Zemanová (all CZE)

Nordic Combined individual/Severská kom-
binace jednotlivci – boys/chlapci: 
1. David Welde (GER), 2. Jani Pelto-
la (FIN), 3.  Kristoff er Mads Waaler 
(NOR),…18. Ondřej Kelnar, 28. Tomáš Dufek, 
41. Petr Cáb (all CZE)

Ski Jumping /Skoky na lyžích – Individual/
jednotlivci: 
1. Jarkko Maatta (FIN) 294,5 (107 + 103), 
2.  Ulrich Wohlgenannt (AUT) 268,5 (96,5 + 
102), 3. Mats Sohagen Berggaard (NOR) 261 
(97 + 97)

Ice Hockey/Lední hokej: 
Switzerland – Latvia 4:3 (3:1, 1:1, 0:1), goals/
branky: 9., 11. Brandi, 10. Sieber, 26. Schmutz 
– 18., 44. Freijs, 35. Sarkanis. 
Czechia – Slovakia 4:2 (0:0, 2:1, 2:1), goals/
branky: 21., 43. Psota, 33. Marek, 59. Machač 
– 34. Novák, 60. Valjent
CZECHIA: Langhamer – Kubis, Plášil, Knot, 
Tobola, Pavlas, Pařízek, Matyáš – Volek, 
Machač, Psota – Střecha, Tomeček,  Ned-
vídek – Marek, Simon, Hlinka – Procház-
ka, Navrátil.
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2 272
 number of computers connected in 

the Olympic Village from the start of 
EYOWF 2011 until Tuesday midnight

BITS AND PIECES

Shopping spree 
 � e organisers of EYOWF 2011 hit the 

nail on the head with their selection of mer-
chandise items. � ere is a great 

demand among the partici-
pants for souvenirs bearing 

the Festival logo. � e shop 
in the “M” block in the 

Olympic Village is particu-
larly bursting at the seams. 

Young athletes as well as other members of 
the delegations are doing some large-scale 
shopping. � e most popular items are 
scarves, pink stocking caps, T-shirts and 
small pins. Rampich the Icicle can also be 
satisfi ed, his plush miniature is selling like 
hot cakes. 

Rampich in the streets
 � e popular character of the 10th 

European Youth Olympic Winter 
Festival, the giant icicle Ram-
pich, doesn’t only roam the Lib-
erec, Jablonec, and Rejdice ven-
ues. People can even bump into 
him in the streets and shopping 
centres. We came across him, for 
instance, in the very centre of Lib-
erec, in the MY Liberec shopping mall, as he 
was actively distributing the latest edi-
tion of the EYOWF 2011 offi  cial newspa-
per – the COOL News – to passers-by. With 
Rampich off ering them the “News from 
the European Youth Olympic Festival”, the 
Liberec citizens were astonished to see that 
even an icicle could come to life and speak.

NUMBER OF THE DAY

Wednesday, 16th Febuary
9:00–14:00 Figure Skating, 
free programme, girls
9:30–14:30 Alpine Skiing, Slalom, girls
10:00–11:30 Biathlon, sprint 7.5 km, boys
13:00–14:30 Biathlon, sprint 6 km, girls
14:30–17:00 Ice Hockey, 
Finland – Czechia
15:30–19:30 Figure Skating, 
free programme, boys
18:00–20:30 Ice Hockey, 
Russia – Switzerland
19:00–20:00 Medal Ceremony
ČT 4: Ski Jumping, individual, 
recorded footage from 9:30.

 On Wednesday there is another series of 
celebrations in the Olympic Village. Four 
young athletes are celebrating their 17th 

birthdays. Are there 
any birthday surpris-
es ready for the Italian 
biathletes Anna Savin 
and Federico Di Fran-
cesco from their friends 
in the team? � e most 
precious and valu-

able present would, of course, be a shiny 
gold medal. � ese fellow birthday athletes 
would certainly agree – Austrian Nordic 
Combined competitor, Philipp Orter and 
Finnish Cross Country hopeful, Hanna Var-
jus. We wish everyone a happy birthday!

SPORTS PROGRAMME

TODAY’S BIRTHDAYS

The winner wants another gold

Jumping hill record broken

Wind problems
Forty four athletes from 13 coun-
tries started their competition in 
Nordic Combined. From the be-
ginning the Austrians were the 
favourites on paper. � ey met 
these expectations when Markus 

Gruber landed on the 101.5 m mark 
and left the whole line-up behind. 
Markus was the fi rst to step onto the track 
at the Vesec venue but he failed to retain 
his advantage. � e athletes ran three laps 
of the 2.5 km track and there was no place 
to rest on the diffi  cult terrain. � e fi rst to 
cross the fi nishing line was the German 
athlete David Welde, who had started the 
run from fourth position, 1:08 minutes be-
hind the leader. Another athlete, Jani Pel-
tola from Finland, made his way through 
the fi eld and fi nished second. � e winner 
of the bronze, Norwegian Mads Kristoff er 
Waaler, who started the second round in 
10th place, 1:42 behind the leader, produced 
a remarkable performance. 
� e Czech representative, Ondřej Kelnar 
was third after the fi rst round with his 
jump of 96 metres. “It is great. I hope to do 
well and fi nish somewhere among the best. 
I’ll do the best I can,” said Ondřej Kelnar. 
Unfortunately, his wish was not fulfi lled. 
He blamed a strong gust of wind for blow-
ing him over on the track. He fi nished the 
rest of the race with cramp without tak-
ing advantage of his previously promising 
position.

� e boys’ Giant Slalom on the 
Pod Lany run was dominated by 
the Norwegian athlete Henrik 

Kristoff ersen, who had to fi ght off  
fi erce competition as a record number of 
101 Alpine skiers from 44 countries of Eu-
rope took part in the race in ideal sunny 
conditions. 
Already in the fi rst round we are left with no 
room for doubt as to the front-runners. � e 
greatest of them, Henrik Kristoff ersen, ful-
fi lled the paper expectations with his fastest 
ride, securing himself the most advantageous 
starting position for the second round. 
Even though the Czech athletes fought, 

they didn’t fi ght hard enough to reach the 
elite fi rst thirty. � e best of them, Dan-
iel Paulus, fi nished in 37th position. In the 
end, he came 34th and was the best of the 
Czech representatives. “I  made too many 
mistakes, but I  couldn’t do any better. Al-
though the track was not in good condi-
tion and the gates were repositioned, I still 
managed. � is is the fi rst time I competed 
here. We had several practice sessions here 
before, but unfortunately I was much bet-
ter then,” said Paulus.
� e second round started traditionally with 
the order of the best thirty from the fi rst 
round reversed. Ustus Kuukka set off  on the 
track as the tenth best from the fi rst race. 
His fi nal ride was the fastest of all the com-
petitors and brought this young Finnish guy 

a bronze medal. “I think it’s great. I didn’t do 
well in the fi rst round, but the second was 
perfect. It means a lot to me.” 
� e fi rst to beat the time of the Finn was 
the penultimate man on the startline – the 
Italian Emanuele Buzzi. � e last athlete 
at the start was the winner from the fi rst 
round, Kristoff ersen and he made it clear 
to everyone that he is the best, and with 
a  confi dent run collected the gold. “It is 
a wonderful feeling. I have won some rac-
es before, but this is something extraordi-
nary. I did the best I could; I put in a total 
eff ort and showed everyone what I  have 
to off er. I hope to keep on with the good 
results and make my mark on the World 
Cup. I also have hopes for the gold med-
al in slalom on � ursday here at EYOWF.”  

EYOWF 2011 has its Ski Jumping 
winner on the K-90 ski jumping 
hill. It is the Finnish jumper Jark-

ko Maatta, 16, who jumped in both 
rounds more than a  hundred metres. An-
other hero of the evening on Ještěd was 
the Norwegian youth, Mats Sohagen Berg-
gaard, who broke the record of the Liberec 
ski jumping hill when landing as far as the 
114 m mark in an offi  cial practice round.
� e Finnish winner, whose sports model is 
Simon Ammann, jumped in both rounds 
more than a  hundred metres, a  distance 
no one else could match. In the fi rst round 
Matta jumped 107 metres and in the second 
103 metres, winning by nearly thirty points.
� e Finn took the lead after the fi rst round 
and had to validate his position. Prior to the 
fi nal jump an adverse wind began blowing 

and so Matta was forced to wait a while at 
the ski jumping hill. “It was quite diffi  cult 
but in the end I jumped really well,” Jarkko 
Maata was relieved immediately after the 
landing. “Eventually it turned into an easy 
victory. I feel fabulous.”

� e sports model for the Finnish win-
ner is the Olympic champion Simon 
Ammann

Maata belongs among the greatest talents 
of Finnish jumpers. He began Ski Jumping 
when he was six, but for some time he also 
played Ice Hockey. Winning gold in Liberec 
is like a small miracle. “I would like to start 
at the Olympics in Sochi,” he added.
Silver from Ještěd goes to Austria thanks to 
Ulrich Wohlgenannt and the bronze med-
al was won by a new record-holder Mats So-
hagen Bergaard. � is fi fteen-year old young 
man was the last to jump in the practice 

round, which preceded the race, and landed 
on the incredible 114 metres mark.
Unfortunately, he was not able to re-
peat this flight in the race. What did help 
was the fact that he produced two sim-
ilar jumps, which in both cases attract-
ed the 100-metre line. „The jump from 
the practice round was unique, I  wasn‘t 
able to repeat myself. It is not a  shame, 
third spot is great,“ said the new Ještěd 
record-holder.

� e Norwegian Mats Sohagen Berg-
gaard jumped the incredible record of 
114 metres

� e Czech athletes were unsuccessful; the 
best one, Tomáš Friedrich fell from 18th to 
20th position after the second round. “I am 
satisfi ed. I had two similar jumps but the 
wind in the second jump was not in my fa-
vour,” explained Friedrich. 

JEŠTĚD

JEŠTĚD

Finn Maatta won the gold in the Ski Jumping HS 100 on Ještěd
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Javelin thrower hockey fan
One of the notable guests of the Europe-
an Youth Olympics 2011 was the triple 
Olympic champion, triple world champi-
on, current holder of the world record in 
the javelin and a member of the Interna-
tional Olympic Committee: Jan Železný. 
He likes the Youth Festival. “When I was 
young, there were no tests like this, it is 
a  great idea,” Železný, sometimes called 
“Tin” among athletes, speaks highly of 
the Festival.
What brought you to the Liberec Region 
and to the European Youth Olympics?
“I  was here as a  guest and accompanied 
the President of the International Olym-
pic Committee, Jacques Rogge. So I basical-
ly followed the President’s programme and 
visited the same disciplines in the Liberec 
Region as he did.”
You did athletics, which winter sport do 
you prefer?
“� at must be Ice Hockey, of course. 
I watch it regularly. And then skiing, which 

I personally practised. I  like to watch Cross 
Country Skiing and downhill skiing, such as 
at the World Championships in Garmisch-
Partenkirchen which I am following on TV 
at the moment. I  kept my fi ngers crossed 
for Ondřej Bank and now I’m hoping Šárka 
Záhrobská wins a medal in slalom.”
What do you think of the European Youth 
Olympics?
“It is a great idea. When I was young, there 
were no all-European events at all. For tal-
ented young athletes it is great preparation 
for the World Championships and the Ol-
ympic Games. We can see future sporting 
champions in the Liberec Region.”
You are a  member of the Athletes’ Com-
mission of the International Olympic 
Committee. Your membership expires 
next year. What will be next?
You are right; I fi nish my work on the Com-
mittee in 2012. But it will not be over; 
I  have been continuously involved in the 
Olympic movement for many years. Now 
for example, I work as the javelin coach for 
young talents preparing for the 2012 Sum-
mer Olympic Games in London.”

 GRILLING

Jan Železný

Laurels for Germans
Despite the bad weather of recent 
days, the venue of Břízky in Ja-
blonec off ered a  well prepared 

track and a  clear sky as backdrop 
for the fi rst race in the Biathlon. � ere 
were two races on the programme – the 
boys 12.5 km and the girls 10 km. 
� e athletes were supported by their fellow 
countrymen – the Swedes, the Swiss and of 
course the Czechs, were among the loudest. 
In return, they were rewarded with a high-
quality race and spirited performances 
from the athletes. � e boys had to complete 
fi ve laps of the 2.5 km track.

German athletes organised their own 
local championship in the Biathlon.

� e gold deservedly went to Matthias 
Dorfer from Germany, who was glowing 
with joy at the subsequent Flower Cere-
mony. “I am very happy. I did not expect 
to fi nish this well. I am even more happy 
because I am not the only German on the 
winners’ rostrum,” said Dorfer.  
� e silver went to Johannes Bo from Nor-
way, who threw his bunch of fl owers into 

the crowd. � e Czech biathlete Lukáš Jíra 
had considered the Norwegian to be the 
race favourite. He himself fi nished 16th 
and was the best Czech on the result list. 
“I  am quite satisfi ed with my position. 
I hoped to be among the top twenty and 
I managed it.”
� e diffi  cult and icy track in Břízky proved 
too treacherous for the British athlete Scott 
Dixon. He collided with a tree on the slope, 
but fortunately his injuries are not serious. 

TWO MISSES STILL OK
� e German athlete Laura Dahlmeier took 
the gold in the girls’ category and left all 
78 opponents behind. “I  feel great. I  had 
two misses on the shooting range, but 
I  felt good in running and I  am so excit-
ed about the gold medal,” Laura Dahlmei-
er described her feelings after the triumph.
Despite organisers being afraid that ice 
may form on some of the turns, the track 
was very well prepared for the second 
round. However, in comparison with boys, 
the girls had more diffi  cult conditions be-
cause the track was full of ruts after the 
previous boys’ race. “� e passage uphill was 
particularly far from ideal. I got into trou-
bles there,” said the Czech Kristýna Černá, 
who fi nished eighth overall. INTERVIEW

The German Laura Dahlmeier was 
the best in girls 10 km Biathlon

BŘÍZKY
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I could win gold!
 � e Figure Skating competi-

tion was launched on Monday. 
After the short programme, the 

Czech athlete Petr Coufal is in a very pro-
mising third place. � e diff erence between 
second and third places is negligible and he 
still has high hopes of winning the gold.
Are you satisfi ed with your short 
programme?
It was not so bad. Unfortunately, I did not 
pull off  the initial combination, where in-
stead of a triple and double toe loop I only 
managed two doubles. I was catching up on 
the points with spins. 
How do you see your chances for gold?
� e diff erence between me and the second 
placed Finn, Versluis is only half a point, so 
we are almost the same. But I am six points 
behind the leading Russian, Kovtun. If I per-
form well in the second round and he makes 
a few mistakes, the gold spot would be with-
in my reach. I think the competition is now 
about the three of us. Everybody had a cau-
tious round; I do not think someone is going 
to attack from behind. I can do more compli-
cated jumps than the boys behind me.
What are the strengths of your free 
programme?
� e jumps have the same diffi  culty but in re-
cent times I  am concentrating more on the 
spins. � ey are faster and more complicated. 
I feel in good shape. A week before the EYOWF 
2011, I took part in the Czech National Cham-
pionship. I will do my best to win the medal.

IMPRINT

The north rules the white track
� e white track race continued 
its second day on the Vesec slope, 
the only diff erence being that af-

ter the longest race of Cross Coun-
try Skiing week, it was now time for the 
shortest track. On the 1.15 kilometre long 
course, the titles of king and queen of the 
sprint were at stake.
� e qualifi cation round started in the 
morning with the presence of the televi-
sion cameras of ČT 4 and Eurosport 2. First, 
79 female athletes tried to make the thirty-
member fi nal cut and subsequently a boys’ 
line-up containing six more people set out 
to fi ght for the quarterfi nals.

One o’clock in the afternoon marked the 
beginning of a section that is very popular 
with the audience and featured four Czech 
athletes, unfortunately without David Nyč. 
In front of the local spectators David was 
in a tough position as the son of Kateřina 
Nyčová, Executive Director of the Organis-
ing Committee. However, this is no prob-
lem for this soon-to-turn-eighteen Cross 
Country skier.  “I  don’t feel limited by my 
Mum’s  job at all,” said the sprinter from 
Dukla Liberec, who fi nished thirty fourth in 
the end. David thought his performance to-
day was “kind of slowed down”.
� e best thirty presented themselves 
in a total of ten quarter-fi nal heats in both 
categories. � e fi rst girl to start after the 
qualifi cations was Sofi a Henriksson, who 

won  Monday’s  7.5 km Classic technique. 
� e fastest boy to qualify in the windy 
weather was Russian Artem Maltsev.
Even though the semi-fi nal was without 
Czech  participation, the spectators still 
witnessed a  spellbinding fi ght for med-
als. In the girls’ case that meant an out-
right Swedish triumph, and they won the 
fi rst two positions. Gold went to Stina Nils-
son, who was a bit surprised at the fi nish-
ing line. “On Monday I didn’t present my-
self in the best way, but I hoped to at least 
get on the stage this time. And I did it.” 
Christoff er Lindvall, who was the win-
ner,  shouted fi ercely „Yes!“ at  the fi nishing 
line. � e eighteen year old Finnish skier, who 
started with the number 74, only just beat the 
big favourite, Maltsev, with his fi nal sprint. 

VESEC



The snowboarding race was dominated by the Italian Matteo Menconi

Swiss-Italian triumph
� e fi rst Snowboarding discipline 
at the Kořenov-Rejdice venue end-
ed with a great, rather unexpect-

ed Swiss-Italian triumph. Yesterday 
afternoon the gold medals in Snowboard-
cross went to Swiss, Caroline Weibel and 
Italian, Matteo Menconi. � e Czechs were 
delighted with Ester Ledecká, the daughter 
of the pop singer, Janek Ladecký, who won 
the small fi nals, fi nishing fi fth in the end.
Crying “Oh my god, oh my god!”, the 
very young Swiss snowboarder, Caroline 
Weibel was overjoyed at the fi nish of the 
four-member fi nals at the sunlit Rejdice 
venue. In the time qualifi cation competi-
tion of 29 athletes she fi nished ninth and 
then easily passed through the four-mem-
ber elimination quarterfi nal and semi-fi -
nal rides. 
Still, she was not the most certain front-
runner with a black vest and the number 
six on her chest. “Did I  believe I  would 
win? I hope for it every time I race. It’s the 

best way of motivating myself to win,” said 
the congenial Caroline, laughing after her 
teammates merrily pushed her into the 
snow and wrapped her in the Swiss fl ag 
with the Greek cross. “What am I  think-
ing of now? � e big Olympics! � e games 
in 2014 in Sochi,” the athlete from Luzern 
was glowing after her EYOWF triumph.

„Did I believe I could win? Yes, my be-
lief is the motivation that helps me 
succeed.“ Caroline Weibel, winner of 
the girls category

Shortly before that, the fi fteen-year old Czech 
athlete, Ester Ledecká celebrated her victory 
in the small fi nals. She fi nished 38th in the Gi-
ant Slalom on Ještěd on Monday and yester-
day she was 5th in Rejdice. She also had the 
fi fth fastest time in the morning qualifi cation. 
“It is a big step forward compared to Monday 
and I am satisfi ed. I did not expect to win the 
small fi nals; Snowboard Cross is not my fa-
vourite discipline. I was probably nominated 
because of my results last year at the Games 
of the Olympic Days for Youth and Children,” 

said the plaited Ester, breathing heavily. “I do 
not regret that I did not make it to the big fi -
nals, this is a  success for me,” said Ledecká, 
despite the fact that she defeated the later 
French winner Bernard in the quarter-fi nals.
Her father Janek Ledecký could not watch her 
achievement in Rejdice. „My father is some-
where having a concert, but we are in touch,“ 
the happy Ledecká was smiling, taking off  
her Vagus goggles which are produced by 
the best Czech downhill skier, Ondřej Bank. 
„Ondřej gave them to me and I  like them,“ 
explained the athlete from Dukla Liberec. At 
EYOWF 2011 she starts in the Alpine Skiing 
on Monday and Wednesday, and Snowboard-
ing on Tuesday and � ursday.
In fi fteen minutes the Italians stormed to 
the fi nishing line in the fi rst two places. � e 
lucky one was Matteo Menconi. Maurizio 
Bormolini came in second. Menconi, the 
black-haired “little devil” from Venetia, fi nished 
seventh in qualifi cation feared speaking 
English. Eventually he did speak at the 
fl ash interview. “Making it to the fi nals was 
a great success for me, it was very diffi  cult 
and the victory is a bonus. I am thrilled!”
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Media host Lord
 One of the most prominent guests at the 

2011 European Youth Olympics is the Pre-
sident of the British Olym-
pic Association, Lord Col-
in Moynihan. � e former 
coxswain and silver med-
al winner from the 1980 
Olympic Games is holding 
a  press conference today at 13:00 in the 
Hotel Zlatý Lev in Liberec. At the press con-
ference he is going to answer questions re-
garding the organisation of top sporting 
events and he will surely reveal some in-
formation about the preparations for the 
2012 Summer Olympics in London. He will 
be accompanied by the President of the 
Organising Committee, Roman Kumpošt 
and by Petr Hrubec, Secretary General of 
the Czech Olympic Committee.

Advice for foreigners
 � e organisers of EYOWF 2011 will share 

their experience and know-how with other 
organisers of the most important sporting 
events for young people. � at is the pur-
pose of the three-day Observer Programme 
that will be launched today in the Hotel 

Zlatý Lev. Among 
the 49 participants 
are representatives 
of the Chinese city of 
Nanjing, which will 

host the Summer Youth Olympic Games 
in 2014, as well as organisers of the Winter 
Youth Olympics in 2012 in Innsbruck. � e 
special seminar will also be attended by or-
ganisers of future summer and winter ol-
ympic festivals in Trabzon, Utrecht, Bras-
ov and Vorarlberg/Liechtenstein, as well as 
the candidate city of Sarajevo.

Closely watched goals
 � e Ice Hockey tournament is one of the 

most closely watched competitions of the 
Festival. � e seating area in the Tipsport 
Arena in Liberec is not only occupied by 
fans, but also by a large number of scouts 
from the North American NHL teams.  
� ey have come to 
pick the most talent-
ed players from all 
over Europe for their 
teams. � e most fa-
mous face among them is undoubtedly 
Jiří Hrdina, twice Stanley Cup winner and 
a former player for the Pittsburgh Penguins 
- now in the service of the Dallas Stars. � e 
previous EYOWF events feature players 
such as Malkin, Ovechkin or Plekanec.

NEWS

QUOTE OF THE DAY

 „From the organisational point of view, 
the EYOWF 2011 is a stepping 
stone to events on a  Europe-
an and world level. Czech sport 
diplomacy can gain strength 
through an event such as this.“
MILAN JIRÁSEK, President 
of the Czech Olympic Committee
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