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„Tento festival je velkou motivací pro mla-
dé evropské sportovce, neboť dává smy-
sl jejich kariéře už od samého 
počátku.“ 
Jacques Rogge, prezident 
Mezinárodního olympijské-
ho výboru 

Zahájení v Tipsport areně
 Zahajovací ceremoniál evropské olym-

piády mládeže (EYOWF) 2011 se uskuteč-
ní v neděli 13. února od 19:30 hodin v li-
berecké Tipsport areně. Potrvá zhruba sto 
minut a jeho součástí bude také bohatý 
společenský, kulturní a hudební program 
(více informací čtěte na straně 3). V prů-
běhu ceremoniálu vzplane také olympijský 
oheň, symbol festivalu, který přivezli orga-
nizátoři koncem ledna z aténského stadio-
nu Panathinaiko, dějiště prvních olympij-
ských her novodobé historie v roce 1896. 

Legendy míří do Liberce
 Slavnostního zahajovacího ceremoniálu 

EYOWF 2011 se zúčastní mnohé význam-
né osobnosti diplomacie, sportu i veřejné-
ho života z České repub-
liky i zahraničí. Kromě 
prezidenta MOV Jacque-
se Roggeho a preziden-
ta EOC Patricka Hickey-
ho to budou například 
předseda Senátu České 
republiky Milan Štěch či 
hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler. 
Mezi hosty se objeví také sportovní legendy 
Vlade Divac, Katarina Wittová (na snímku), 
Jean Michel Saive, Věra Čáslavská, Jan Že-
lezný, Květa Pecková a mnohé další.

Oheň zapálí mládí
 Způsob zažehnutí olympijského ohně při 

úvodním ceremoniálu v Tipsport areně po-
řadatelé přísně tají, jisté však je, že se na 

jeho zapálení budou podílet 
dva mladí čeští reprezentan-
ti z Liberce, aktivní účastníci 
EYOWF 2011. Na posledních 
metrech doprovodí olympij-
skou pochodeň běžkyně na 
lyžích Petra Hynčicová a ho-
kejista Josef Mikyska. „Jsem 
moc rád, že u toho mohu být. 
Zatím trému nemám, ale až 

poběžím s pochodní směřovat před tolika 
diváky k pódiu, asi se rozklepu,“ přizná-
vá Josef Mikyska.

Zimní evropská olympiáda mládeže nabízí spousty krásných a dramatických okamžiků – alpské disciplíny startují na Ještědu v pondělí

Defilé evropských nadějí
Cesta, která začala v Bruselu 9. prosin-
ce 2006, skončí v liberecké Tipsport are-
ně 13. února 2011. Právě tolik času totiž 
uplynulo od úspěšné kandidatury Libe-
reckého kraje na pořadatelství 10. Zim-
ního evropského olympijského festivalu 
mládeže (EYOWF) až k jeho slavnostnímu 
zahájení. V České republice se tato akce 
uskuteční poprvé v historii.
„Očekávám opravdový mládežnický festi-
val sportu se skvělými výkony i atmosfé-

rou. Většina 
zemí na svě-
tě diskutuje na 
různých fórech 
či konferencích 
na téma úbytku 
zájmu mládeže 
o sport a poho-
dlnosti dětí vy-

sedávajících u počítačů nebo televize. Tyto 
soutěže jsou však cestou, jak ukázat mla-
dé generaci sportovní idoly z řad jejich 
vrstevníků i krásu samotného sportu. 
Věřím, že budeme svědky události, která 
ovlivní budoucnost českého i mezinárod-
ního sportu,“ říká Roman Kumpošt, prezi-
dent organizačního výboru.

TŘI MĚSTA – OSM SPORTŮ
Pořadatelskými městy evropské olympiá-
dy mládeže jsou Liberec (Tipsport arena, 
Svijanská arena a areály ve Vesci a na Ješ-
tědu), Jablonec nad Nisou (Břízky) a Ko-
řenov-Rejdice (snowpark). Od 14. do 
18. února 2011 v nich bude v sázce celkem 

216 medailí, které si rozdělí mladí sportov-
ci do 18 let v alpských disciplínách, běhu 
na lyžích, biatlonu, krasobruslení, ledním 
hokeji, severské kombinaci, skocích na ly-
žích a snowboardingu. 

„Věřím, že budeme svědky události, 
která ovlivní budoucnost českého i me-
zinárodního sportu.“– Roman Kumpošt, 
prezident organizačního výboru

„Na startu se nepochybně objeví obrovské 
talenty, z nichž mnohé se představí také 
mezi dospělými už na Zimních olympij-
ských hrách 2014 v Soči.  Budou to příš-
tí hvězdy světového sportu a jména, kte-
rá v krátké době začnou psát jeho historii. 
Pro každého fanouška to může být i po le-
tech krásná vzpomínka, když si při pohledu 
na ně řekne: Tak tyhle jsem na vlastní oči 
sledoval ještě jako dorostence!“ dodává Vla-
dimír Richter, předseda správní rady obec-
ně prospěšné společnosti EYOWF 2011.
Soutěží EYOWF 2011 se zúčastní 1 511 ak-
térů ze 44 zemí sdružených v Asociaci ev-
ropských olympijských výborů. Jejich 
symbolickými patrony se stali špičkoví češ-
tí seniorští reprezentanti v jednotlivých 
disciplínách – v alpském lyžování Ondřej 
Bank, v běhu na lyžích Lukáš Bauer, v biat-
lonu Veronika Vítková, v ledním hoke-
ji Marek Schwarz, v krasobruslení Tomáš 
Verner, v severské kombinaci Pavel Chura-
vý, ve skocích na lyžích Roman Koudelka 
a ve snowboardingu Michal Novotný.
„Sám jsem čtyřikrát startoval na olympij-
ských hrách a vím, jaký je to fantastický 
sportovní i společenský zážitek. Pro mla-
dé sportovce to bude představovat jejich 

dosud největší životní soutěž a součas-
ně i obrovskou motivaci do další kariéry. 
Lyžování potřebuje nové vzory a věřím, že 
právě EYOWF 2011 nabídne důstojné po-
kračovatele naší generace s Northugem, 
Colognou, Hellnerem a dalšími skvělými 
soupeři,“ přeje si Lukáš Bauer.

SPOLEČNÁ OLYMPIJSKÁ VESNICE
Účastníci evropské olympiády mládeže 
2011 budou mít k dispozici moderní spor-
toviště prověřené nedávnými světovými 
šampionáty nebo závody Světového po-
háru dospělých. O zdar této soutěže bude 
pečovat 55 členů organizačního výboru, 
300 zástupců sportovních klubů přímo 
v areálech a 500 dobrovolníků v různých 
sekcích. 

„Pro mladé sportovce bude EYOWF 
2011 představovat jejich dosud největ-
ší životní soutěž.“ – Lukáš Bauer, český 
běžec na lyžích a patron festivalu

„Zástupci evropských olympijských výborů 
si všechny areály osobně prohlédli koncem 
loňského listopadu při několikadenní in-
spekci. Nesmírně oceňovali kompaktnost 
projektu a snadnou dostupnost jednotli-
vých míst. Pozitivně vnímají fakt, že všich-
ni účastníci budou ubytovaní ve společné 
olympijské vesnici ve vysokoškolské kole-
ji v Harcově a že také sportoviště leží blíz-
ko sebe. Líbila se jim moderní sportoviště 
a nadšeni byli hokejovou Tipsport arenou,“ 
připomíná Kateřina Nyčová, výkonná ředi-
telka organizačního výboru.
Vstupné na všechny ceremoniály i samot-
né festivalové soutěže je zdarma. 

NA NÁVŠTĚVĚ

AKTUALITY

CITÁT DNE
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Kamery jsou připraveny
 Vybrané atraktivní souboje z programu 

EYOWF 2011 se objeví také na televizních 
obrazovkách. Stanice Eurosport 2 nabíd-
ne divákům deset ho-
din vysílání skoků na 
lyžích družstev a jednot-
livců, běžecké soutěže ve 
sprintu, hokejový duel 
Česko-Finsko a fi nále celého turnaje. Vý-
robu signálu zajišťuje Česká televize, kte-
rá z každého dne vytvoří dvacetiminutový 
záznam. Televizní přenosy z EYOWF 2011 
bude možné sledovat i ve Fun zóně v olym-
pijské vesnici.

Liberec centrem diplomacie
 Kromě samotného sportování bude 
EYOWF 2011 také příležitostí pro diplo-
matická setkání představitelů evropské-
ho olympismu. Od 12. do 13. února za-
sedne v Liberci výkonný výbor Asociace 

evropských olympij-
ských výborů (EOV) 
v čele s prezidentem 
Patrickem Hickeym. 
Ve dnech 10.–12. úno-
ra se zde uskuteční 

odborná konference Evropa – mládež – 
olympismus, která otevře témata týkající 
se financování evropského sportu či or-
ganizace akcí pro mládež.

Nejhezčí krychle je z  Litvy
 V rámci unikátní soutěže Evropa v srd-

ci Evropy studenti středních škol z libe-
reckého regionu zpracovali a poté grafi cky 
ztvárnili projekty charakterizující všech 49 
členských zemí Asocia-
ce evropských olympij-
ských výborů. Všechny 
návrhy byly přenese-
ny na speciální krychle 
o rozměru hrany jeden 
metr, které nyní zdo-
bí několik obchodních 
center v Liberci. Celko-
vé vítězství získalo liberecké Gymnázium 
F. X. Šaldy za obsahové i výtvarné zpraco-
vání Litevské republiky.

EYOWF 2011 v MF Dnes
 Deník Mladá fronta Dnes, mediální part-

ner festivalu, vydal speciální čtyřstránko-
vou přílohu věnovanou evropské olympi-
ádě mládeže 2011. Obsahuje nejen pohled 
do historie soutěže, ale přináší také zajíma-
vé rozhovory, statistiky a komentáře.

Video na webu
 Pořadatelé EYOWF 2011 budou informo-

vat o dění v areálech i olympijské vesnici 
nejen prostřednictvím aktuálních webo-
vých stránek nebo každodenního zvlášt-
ního vydání česko-anglických novin COOL 
News. Novinkou je videozpravodajství, kte-
ré budou pravidelně zajišťovat ve spoluprá-
ci s internetovou televizí muvi.cz. 

STŘÍPKY
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TIRÁŽ

Velká galaxie budoucích hvězd

K úspěchu vede posedlost

Letní  a Zimní evropské olympijské festi-
valy mládeže představují vrcholnou udá-
lost v kariéře sportovců do osmnácti let. 
Tyto akce se konají ve dvouletých cyklech 
– a vždy v lichých letech – z iniciativy Aso-
ciace evropských olympijských výborů 
(EOV). Festival 2011 v Libereckém kraji je 
jubilejní, desátou zimní edicí.

„Na soutěžích pro mládež je něco ma-
gického. Vidíte při nich talentované 
sportovce ještě předtím, než se stanou 
velkými a slavnými.“ – Patrick Hickey, 
prezident EOV

Iniciátorem a zakladatelem tzv. malých 
olympijských her dorostenců „starého kon-
tinentu“ se stal na počátku 90. let minulého 
století současný prezident Mezinárodního 
olympijského výboru Jacques Rogge. Letní 
sporty měly soutěžní premiéru v roce 1991 
v Bruselu, zimní o dva roky později v Aostě.  
Tyto festivaly – označované také jako 
evropské olympiády mládeže – plně 

navazují na tradice mezinárodního olym-
pismu a vycházejí z jeho symboliky. Jejich 
součástí jsou slavnostní zahajovací a závě-
rečné ceremoniály, po dobu soutěží hoří 
olympijský oheň, nechybějí sliby sportov-
ců a rozhodčích, při vyhlašování vítězů zní 
na jejich počest státní hymny a na stožáry 
stoupají vlajky všech medailistů.
Historie zimních EYOWF se začala psát 
v roce 1993 v italském středisku Aosta. 
Mladí závodníci z Evropy zde soupeřili 
o medaile v pěti disciplinách: alpském 
lyžování, běhu na lyžích, biatlonu, kra-
sobruslení a shorttracku. Od té doby se 
v průběhu následujících ročníků před-
stavilo mnoho budoucích hvězd mezi 
dospělými – budoucích olympijských 
šampionů, mistrů světa a Evropy i vítě-
zů Světových pohárů.
K hrdinům festivalů patřily i  mnohé ze sou-
časných či nedávných legend světového spor-
tu: sjezdařky Janica Kosteličová, Anja Pärso-
nová, běžkyně na lyžích Marit Björgenová, 
Julija Čepalovová, krasobruslaři Jevgenij Pl-
juščenko, Sarah Meierová, biatlonisté Tora 
Bergerová, Björn Ferry, Emil Svendsen či 
sdruženář Jason Lamy Chappuis. 

„Pro závodníky v dorosteneckém 
věku představují zimní i letní evrop-
ské festivaly totéž, co olympijské hry 
pro seniory.“ – Milan Jirásek, před-
seda ČOV

Také Česká republika se může pyšnit repre-
zentanty, kteří úspěšně prošli touto soutěží 
a poté se prosadili i mezi seniory. Patří sem 
především zlatí běžci na lyžích Zuzana Ko-
cumová, Martin Koukal, stříbrný sjezdař 
Kryštof Krýzl i bronzoví medailisté – kra-
sobruslařka Kateřina Beránková, běžkyně 
na lyžích Kateřina Hanušová, biatlonista 
Michal Šlesingr, stejně jako hokejisté To-
máš Plekanec, Miroslav Blaťák, Michal 
Neuvirth a mnozí další.
V dosavadních devíti ročnících EYOWF na-
sbírali čeští dorostenečtí reprezentanti 30 
cenných kovů: 8 zlatých, 11 stříbrných a 11 
bronzových. Nejúspěšnější byla naše vý-
prava v Bledu 2003, odkud se vracela s bi-
lancí 2-3-4. Naopak v Jace 2007 Češi vůbec 
poprvé a naposledy vyšli medailově zcela 
naprázdno! 
Historicky nejúspěšnější výpravou je Rus-
ko se 116 medailemi (56-36-24).

Sedm zlatých olym-
pijských medailí, čty-
ři tituly mistryně svě-
ta, jedenáct vítězství 
na mistrovství Evro-
py. To je bilance, kte-
rá z nejúspěšnější čes-
ké gymnastky Věry 
Čáslavské dělá legen-
du světového spor-

tu. Bývalá předsedkyně Českého a členka 
Mezinárodního olympijského výboru má 
pro mladé účastníky EYOWF 2011 spous-
tu rad.
Co pro vás v mládí představovalo největší 
sportovní motivací?
Nejprve určitě mé úspěchy. Vítězství v kraj-
ském přeboru, poté mezi juniory, účast na 
mistrovství světa v Moskvě. Přitahovala 
mě soutěživost, možnost vycestoval do ci-
ziny. Do té doby jsem nebyla dál než kou-
sek od domova. Později se mé hodnoty 
změnily. Chtěla jsem cvičit hlavně pro di-
váky a dělat jim radost. Motivací pro mě 
byla především reakce lidí, dopisy, které mi 
fanoušci posílali. 
Který zimní sport máte nejraději a proč?
Určitě krasobruslení, kterému jsem se 
před gymnastikou sama věnovala. V po-
slední době mě ale uchvátilo rychlobrusle-
ní, obzvlášť díky Martině Sáblíkové. Tento 

sport je velmi vzrušující. A naprosto miluji 
lední hokej a skoky na lyžích. Vystudovala 
jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu, tak-
že jsem měla i já sama zápočty z běhu na 
lyžích, slalomu a skoků. 
A třeba při zápočtu v ledním hokeji jsem 
byla tak zapálená do útoku, že jsem si vů-
bec nevšimla, že mám chrániče místo na 
kolenou až vzadu na lýtkách. 
Co považujete za nejdůležitější pro dosa-
žení úspěchu?
Každý, kdo se chce věnovat vrcholově ně-
jakému sportu, pro něj musí mít dispozice 
– tělesný talent pro danou disciplínu i psy-
chickou odolnost, sebeovládání. Důležité 
je také systematicky trénovat, dát sportu 
všechno, ovšem ne za cenu třeba zanedbá-
vání vzdělání. Být však sportem zdravě 
zaujatý, až posedlý a v daný moment mu 
všechno podřídit. 
Které zimní sportovce ze současnosti 
nebo své sportovní éry uznáváte?
Mám ráda hokejisty, třeba Jaromíra Jág-
ra nebo Ivana Hlinku, se kterým mě poji-
lo krásné přátelství. Moc si vážím kraso-
bruslaře Karola Divína, obdivovala jsem 
ho pro jeho přesnost a pohybovou dokona-
lost. Nade vše jsem ale milovala krasobrus-
lařku Hanu Maškovou.
Jak se lze dostatečně vypořádat s olympij-
skou atmosférou?
Účast na olympiádě vás může zce-
la pohltit a vyburcovat k lepším výko-
nům. Olympijská atmosféra je skvělým 

a nezapomenutelným zážitkem. Navazu-
jete nová přátelství, ale poznáváte i sám 
sebe ve vyhraněných situacích, což je také 
důležité. 
Co poradit sportovcům, když se zrovna 
nedaří?
Nevzdat to, vydržet a zabojovat. Hlavní je 
po prvním neúspěchu nepověsit sportová-
ní na hřebík. Když už se někdo dostane do 
nominace třeba na tuto evropskou olym-
piádu mládeže, znamená to, že něčeho už 
musel dosáhnout. Byla by proto škoda vše-
ho se vzdát, neúspěchy člověka posílí. Ne-
berte je jako prohru, ale jako odrazový 
můstek k lepšímu výkonu. 

K hrdinům předešlých festivalů EYOWF patřili také český běžec na lyžích Martin Koukal a švédská sjezdařka Anja Pärsonová

TÉMA

U ZPOVĚDI

Věra Čáslavská v Mexico City 1968
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1511
finální počet členů všech sportovních vý-
prav ze 44 zemí Evropy, kteří se účastní 
EYOWF 2011

ZRCADLO

Rady do zahraničí
Organizátoři nejvýznamnějších sportov-
ních soutěží určených mládeži míří v době 

EYOWF 2011 do 
Liberce, aby se 
zde v rámci tzv. 
Observer pro-
gramu (15.–17. 
února) seznámi-
li s know how 
domácích po-
řadatelů. Mezi 
p ř i h l á š e n ý m i 
účastníky zá-
stupci čínského 

Nankingu, pořadatelé letních Světových 
olympijských her mládeže 2014, i orga-
nizátoři jejich zimní varianty v roce 2012 
v Innsbrucku. Speciálního semináře se 
zúčastní organizátoři budoucích letních 
a zimních festivalů z Trabzonu, Utrechtu, 
Brašova a Vorlaberberska/Lichtenštejn-
ska a z kandidátského Sarajeva.

Autobusy pro školáky
Dostatečně bouřlivá atmosféra v areálech 
EYOWF 2011 bude v rukou žáků základ-
ních a studentů středních škol Libereckého 
kraje. Organizátoři je budou na jednotlivá 
sportoviště svážet speciálními autobusy. 
Ty, kteří se zapojili do víc než rok a půl tr-

vajícího doprovodného programu vyCOOL 
se! odvezou organizátoři přímo od školní 
budovy, další školy mohou využít odjezdo-
vému harmonogramu ze zastávky na Füg-
nerově náměstí v Liberci. 

Ofi ciální song – Hey you 
Každá velká sportovní akce má také svou 
ofi ciální píseň, která se stane symbolem 
soutěže a věrným průvodcem jejích účast-
níků, pořadatelů i fanoušků. Svůj song má 
i EYOWF 2011. Jeho autory i protagonisty 
jsou členové šestičlenné české – ale anglic-
ky zpívající – skupiny Eddie Stoilow. Třími-
nutový song se jmenuje Hey you a svižná 
chytlavá melodie doplněná textem o vítěz-
ství, využití šancí a bytí sám sebou ideál-
ně zapadá do myšlenky evropské olympiá-
dy mládeže.

ČÍSLO DNE

Ještěd, robot, srdce a show

Evropo, vítej v Liberci!

Ještěd jako sym-
bol Liberecké-
ho kraje. Srdce 
jako znamení ži-
vota i geografi c-
ké polohy České 
republiky v Ev-
ropě. Co Češi dali 
světu. Robot jako 
tanečník. Nejen 
to čeká návštěv-
níky zahajovací-
ho ceremoniálu 

EYOWF 2011 v liberecké Tipsport areně 
v neděli 13. února od 19:30 hodin.. Dal-
ší podrobnosti prozrazuje Pavel Jakubec, 
koordinátor festivalových ceremoniálů.
Tak významná sportovní akce se v Čes-
ké republice koná poprvé v historii, pro-
to jsme chtěli nejen domácím divákům, ale 
všem účastníkům z téměř celé Evropy blíže 
představit zemi, jež festival pořádá. 
Jaký doprovodný program na diváky čeká?
Představí se taneční skupiny Electric Boo-
gie Dancer/Robot Wahe, A-Styl, provazou-
mělci Art Prometheus a pěvecký soubor 
Severáček. Večer ukončí svým koncertem 

skupina Eddie Stoilow, která je autorem 
ofi ciálního songu festivalu. Ceremoniá-
lem provedou zkušení moderátoři Marce-
la Augustová a Libor Bouček zároveň v čes-
kém i anglickém jazyce. Večer zpestří také 
průřez všemi účastnickými státy prostřed-
nictvím speciálních obrazových projek-
cí. Chceme totiž do děje vtáhnout všechny 
mladé sportovce, nejen diváky v hledišti. 
Můžete prozradit, jaký scénář bude mít 
ceremoniál?
Večer zahájí defi lé všech sportovních vý-
prav. První je na řadě Řecko, další státy 
nastoupí podle anglické abecedy. Česká 
republika jako pořadatel přijde až v sa-
mém závěru. Po projevech významných 
českých i zahraničních hostů v čele s Jac-
quesem Roggem, prezidentem Mezinárod-
ního olympijského výboru, zazní olympij-
ská hymna a poté bude slavnostně zapálen 
olympijský oheň. Jak přesně, to neprozra-
dím. Po slibech sportovců a rozhodčích za-
zní česká národní hymna a pak už začne 

zmíněný doprovodný program včetně lase-
rové show.
Jak dlouho trvaly přípravy ceremoniálu? 
Od chvíle, kdy vznikl prvotní nápad – tedy od 
dubna loňského roku. Technické záležitosti 
přišly na řadu v srpnu. Příprava programu, 
který trvá 1,5 hodiny, nám zabrala tři čtvrtě 
roku. Nejtěžší je všechno a všechny správně 
zkoordinovat a ukočírovat. Od světel, laserů, 
výroby scény až po výběr účinkujících. Uděla-
li jsme maximum a věřím, že všechno vyjde.
Čím byste pozval diváky, aby se zúčastnili 
slavnostního zahájení?
Evropská olympiáda mládeže se dosud nikdy 
v České republice neuskutečnila. Vidět v je-
den moment pohromadě zástupce 44 zemí 
je opravdu jedinečný zážitek. Lidé také spatří 
zapálení olympijského ohně, který je poprvé 
v historii na území České republiky, ale i nej-
vyššího představitele světového sportu, Jac-
quese Roggeho. Vstup na zahajovací cere-
moniál je navíc bezplatný, přijít proto může 
opravdu kdokoliv. 

Ahoj sportovci, frajeři, kámoši,
tak dlouho jsem sledoval naše webovky, kde 
se odpočítávaly dny do EYOWF 2011, až je to 
najednou tady…uuuaaa☺ Jsem zvědavý, 
jak jste se na tuhle akcičku připravili, vy le-
noši! Já ale svůj slib splním a pořádně vás 
proženu. Už na vás čekám se svou 
otevřenou ledovou náručí a spous-
tou vtípků, překážek a překvapení. 
Ale nebojte, EYOWF nebude jen 
o sportování, připravil jsem pro vás 
s kámošema z organizačního výboru 
i spoustu zábavy na volný čas (ne, že byste 
ho tolik měli, chichi☺), abyste si nemysle-
li, že to tu neumíme roztočit. Dávejte ale 
bacha, abyste to nepřepískli a druhý den 
neumrzli na startu…o tom já totiž něco 
vím. Jestli se na tuhle akcičku těšíte aspoň z po-
loviny jako já, tak nás čeká super týden! 

Doufám, že se vám nikomu nic nestane, ma-
ximálně si vylomíte zuby, až budete zkoušet 
tvrdost zasloužené medaile... haha☺ Kou-
kejte si to tu maximálně užít a kromě zážit-

ků si můžete domů odvézt i moji ma-
lou plyšovou napodobeninu (radši ale 

nechci vědět, co se mnou budete prová-
dět)! Těšim se, že tak, jak jsme spolu ce-

lou dobu kecali přes facebook, tak se po-
bavíme i z očí do ledu…slovníky všech 

jazyků mám, takže pohoda. 
A prosim vás, až jednou vyhrajete tu vel-

kou olympiádu, tak mi koukejte zamávat as-
poň do kamery☺ Tady budete mít každopád-

ně spooooustu času si to vyzkoušet…
Tak brzy na viděnou a, Evropo,… vítej 
v Liberci!

Váš maskot Rampič Fundič

ZAHAJOVACÍ 
CEREMONIÁL

Maskot na prodej
Organizátoři myslí i na 
ty, kdo si budou chtít 
z festivalu odvézt upo-
mínkové předměty. Na 
webových stránkách je 
v provozu speciální Fun 
shop, kde si mohou zájemci vybrat z řady 

suvenýrů od drobností 
jako je plyšový maskot 
Rampič, odznáčky, dr-
žáky na tašku, náramky 
či řehtačky až po trič-
ka, mikiny, čepice a ru-
kavice, to vše s logem 
EYOWF 2011. Prodej 
se uskuteční i na všech 
sportovištích, v měst-
ském infocentru Libe-

rec, během slavnostních ceremoniálů a sa-
mozřejmě v olympijské vesnici.

E-SHOP

Atmosféra festivalu už je cítit i v ulicích Liberce

Čestný prezident
Patrick Hickey, prezident EOC, přijal 
loni v listopadu nabídku, aby se stal čest-
ným prezidentem organizačního výboru 
EYOWF 2011 v Libereckém kraji. V prů-
běhu 39. za-
sedání valné 
hromady EOC 
v Bělehradu 
přijal nejvyš-
ší představitel 
e v ro pského 
o l y m p i s m u 
také certifikát 
oficiálně stvrzující tento krok z rukou dele-
gace, kterou tvořili členové Českého olym-
pijského výboru, obecně prospěšné společ-
nosti EYOWF 2011 a organizátoři evropské 
olympiády mládeže 2011. 

Dvanáct  zahraničních posil
EYOWF Team sdružuje 500 dobrovolníků, 
kteří budou spolupracovat na organizaci 
festivalu 2011, a může se pochlubit také 
mezinárodní účastí. Dvanáct z jeho členů 
jsou totiž zájemci ze zahraničí – šest ze Slo-

venska a po jed-
nom z Belgie, 
Finska, Němec-
ka, Itálie, Špa-
nělska a Srbska. 
Tito dobrovolní-

ci budou zapojeni nejen do činnosti nejpo-
četnějši sekce NOC, ale kromě toho také do 
sekcí sport a zdravotní zajištění. K velkým 
výhodám patří určitě i jejich schopnost do-
mluvit se českým jazykem.

Hosté v péči Valérie
Valérie Enault, respektovaná znalkyně diplo-
matického protokolu, je jedinou zahraniční 
posilou organizačního výboru EYOWF 2011. 
Šarmantní Francouzka se bude v rámci VIP 
sekce starat o pohodlí významných hostů to-
hoto festivalu. Jedenáct let působila ve Špa-
nělském olympijskému výboru a šest let spo-
lupracovala s EOC. „Organizační výbor je 
skvělý. Všichni členové jsou náležitě motivo-
vaní a tvrdě pracují. Vědí, že ze sebe musejí 
vydat maximum, aby uspořádali festival na 
perfektní úrovni,“ svěřila se Valérie.
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Patroni a jejich přání
Čtyři špičkoví čeští sportovci prozradi-
li, proč se rozhodli evropskou olympiádu 
mládeže podpořit.

Ondřej Bank, alpské disci-
plíny: „Tyto festivaly pova-
žuji za výbornou soutěž pro 
mladou generaci. Ta má je-
dinečnou možnost porovnat 
výkonnost se soupeři z celé 

Evropy, a to je nesmírně důležité. Věřím, že 
pro všechny účastníky to bude nezapome-
nutelný zážitek.“
Lukáš Bauer, běh na lyžích: 
„Sám dobře vím, jak je dů-
ležité i v mladém věku mě-
řit síly se závodníky z jiných 
zemí. V začátcích své kariéry 
jsem tuto příležitost neměl. 
Proto nyní o to víc takovou soutěž, která 
nepochybně objeví nové sportovní talenty, 
podporuji.“

Veronika Vítková, biatlon: 
„Sama jsem startovala na 
EYOWF 2005 a byla to pro 
mě obrovská zkušenost. Prá-
vě tam jsem pomalu začala 
poznávat, co znamená velký 

biatlon. Festival jsou vlastně malé olympij-
ské hry, které mohou závodníky přivést až 
na ty velké.“
Tomáš Verner, krasobrusle-
ní: „Je nutné, aby české kra-
sobruslení získalo větší zá-
kladnu. Evropská olympiáda 
mládeže je proto skvělou 
možností, kde se šikovní re-
prezentanti mohou ukázat.“ 

Dva Bílí Tygři se zlatou kořistí?
Střelec a jeho dvorní nahrávač. Tak lze 
bez nadsázky označit dva útočníky hoke-
jového klubu Bílí Tygři Liberec a české re-
prezentační „17“. Josef Mikyska (vpravo) 
a Matěj Psota spolu hrají v jedné formaci 
už devět let a právě na jejich výkony bude 
domácí tým spoléhat.
Vzpomenete si, jak dlouho už spolu hrajete?
Josef: Narodil jsem se ve Frýdlantu, ale od třetí 
třídy jsem chodil do stejné školy jako Matěj.
Matěj: Já pocházím ze Železného Bro-
du. Jo, a naše základní škola se jmenova-
la – U školy.

Zkuste charakterizovat jeden druhého...
Josef: Matěj je výborný kluk, kamarádský, 
žádná primadona. Je velice šikovný s pu-
kem, neuvěřitelně hbitý a mrštný. Gólo-
vé přihrávky, kterými mě zásobuje, jsou 
nezištné.
Matěj: Povahově jsme poněkud odlišní 
a každý máme svoje kamarády. Na ledě 
nám to však klape a vzájemně se doplňu-
jeme. Pepa toho s pukem umí také hodně 
a je pohotový střelec.
Kdo je vaším hokejovým vzorem?
Josef: Vyložený vzor nemám, ale líbí se mi 

Patrick Kane z Chicaga Black Hawks. Ve 
třetí sezoně po příchodu do NHL už získal 
Stanley Cup.
Matěj: David Výborný ze Sparty Praha, dří-
ve hráč Columbusu Blue Jackets. Je to fl eg-
matik, který úsporně bruslí, ale o to víc 
hraje hlavou.
Kdy jste vstřelili svůj nejdůležitější gól?
Josef: V reprezentaci jsem zatím zazname-
nal pouze jediný – úspěšnou dorážku pro-
ti Švýcarsku. Věřím, že jsem si pár branek 
schoval na nadcházející festival.
Matěj: No, já moc gólů nedávám, i když 
v národním týmu jich mám už pět. Sním 
však už dlouho o tom, že rozhodnu nějaký 
důležitý zápas vteřinu před koncem!

Kam byste to chtěli jednou v hokejovém 
dresu dotáhnout?
Josef: Určitě nejprve do české extraligy, 
a když se mi v ní bude dařit, tak bych si rád 
vyzkoušel soutěž třeba ve Švédsku nebo Fin-
sku. Největší přání je samozřejmě NHL.
Matěj: Do české extraligy v sestavě Bílých Tyg-
rů Liberec. Na velké akce jako zimní olympiá-
da, mistrovství světa nebo na NHL zatím ne-
myslím. Postupuji skromně a pomalu.
Oba patříte spíše k subtilním hráčům 
– nemáte strach z urostlých obránců?
Josef: Kdybych se bál, tak bych vůbec 

nemohl vyjet na led. Jde o to se jim vy-
hnout a přelstít je. I když připouštím, že 
v juniorské soutěži to bude horší.
Matěj: Nemyslím, že mám handicap. Na 
světě působí spousta šikovných a menších 
hokejistů. Zásada je neprovokovat a snažit 
se na ně vyzrát šikovností a technikou.
Co pro vás znamená start na evropské 
olympiádě mládeže?
Josef: Jsem nesmírně rád, že se tato soutěž 
koná právě v Liberci a že se jí zúčastním. Fan-
dit mi přijdou kamarádi, rodiče i děda. Pro 
mne to je šance pomoci týmu a zviditelnit se.
Matěj: Beru to jako dosavadní vrchol ka-
riéry a svůj životní turnaj. Hrajeme doma, 
v hokejové hale Bílých Tygrů, a budeme se 
chtít vytáhnout.
Kdo je podle vás největším favoritem to-
hoto turnaje?
Josef: Rusko. Pokud by nezískalo zlato, 
bylo by to velké překvapení. Ale ne vždy 
musí vyhrát favorit.
Matěj: Česko! Ve skupině zdoláme Slovensko 
i Finsko a pak budeme bojovat s Rusy ve fi ná-
le. Domácí prostředí rozhodne!
Při nedávném turné v Kanadě se však čes-
kému výběru příliš nedařilo. Vrátí se mu 
forma?
Josef: Tam jsem chyběl, ale kluci říkali, že ka-
nadské a americké výběry byly nejen starší, ale 
i o třídu lepší. Mají tam nejlepší juniorskou 
soutěž na světě a tvrdý, několikafázový každo-
denní trénink. Nechodí prý ani do školy.
Matěj: Náš největší problém vidím v pro-
duktivitě. Šancí jsme si vytvořili doce-
la dost, ale nedokázali je proměnit. To se 
musí změnit. Nad Slovenskem jsme zatím 
vždy zvítězili a Finové nás poráželi jen těs-
ně. Teď se štěstí přikloní k nám.

ROZHOVOR

SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia RS

ZAŽIJTE JÍZDU, PŘI KTERÉ SE TAJÍ DECH 
EXPERIENCE A BREATHTAKING RIDE

Hlavní partner Zimního evropského olympijského festivalu mládeže 2011
Main Partner of the European Youth Olympic Winter Festival 2011

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia RS 1,4 TSI/132 kW: 6,2 l/100 km, 148 g/km
Combined fuel consumption and CO2 emissions for the Fabia RS model with 1.4 TSI/132 kW engine: 6.2 l/100 km, 148 g/km

RS 102x148 cz aj.indd   1 18.1.11   16:18

Everybody wins with
a HEALTHY BREAKFAST

Inzerce_Olympiada 102x148.indd   1 7.1.11   16:25

Matěj Psota Josef Mikyska
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SURVEYNEWS

Patrons and � eir Wishes
Four of top Czech athletes revealed 
why they have decided to support this 
Festival.

Ondřej Bank, Alpine Skiing: 
“I consider EYOWF to be an 
excellent tournament for 
young athletes. 
 ey have 
the unique opportunity to 
match their performance 

with competition from all over Europe, 
which is very important. I believe it will be 
an unforgettable experience.“
Lukáš Bauer, Cross Country Skiing: 
“I know how important is to 
compete with athletes from 
other countries at this age. 
At the beginning of my care-
er, I had no opportunity like 
this. 
 at is why I support 
this competition, which, 
I believe, fi nds new talents.”
Veronika Vítková, Biathlon: “I participa-

ted at the EYOWF 2005 and 
it was a great experience for 
me. It was only there that 
I started to understand what 
serious biathlon means. 
EYOWF is in fact a small ver-

sion of the Olympic Games, where the best 
athletes can one day perform.“
Tomáš Verner, Figure Ska-
ting: “It is necessary for 
Czech Figure Skating to 
have a much wider base. 
EYOWF 2011 is a great oc-
casion where young athletes 
can present themselves.“

Golden Wall of Fame
 Hollywood has its legendary Walk of 

Fame, EYOWF 2011 tries to es-
tablish a similar tradition 
on a smaller scale. After the 

Medal Ceremony the winners 
of each discipline will have 

another honorary task 
to face. � ey will sign 

their name on a white wall and 
print their palm dipped in a special gold 
colour and fi ll the Festival motto „Step out 
of the Crowd, Carve a Path“. 
 e EYOWF 
organisers will then have the wall trans-
ferred into a graphic design and into vari-
ous memorabilia.

EYOWF on Rails
 
 e Festival 2011 also appeared on one 

of the trams in Liberec. Since the begin-
ning of November 2010, town inhabitans 
and visitors can travel on a tram covered 
with the EYOWF 2011 design. Both sides 
of the tram have smilling sporting cou-
ples who are supporting the Festival – the 
Cross Country Skier Patron Lukáš Bauer 
and the talented athlete Petra Hynčicová, 
with the Snowboarding duo Michal Novot-
ný and Eva Samková. 
 e Tram in EYOWF 
2011 colours will drive through the streets 
of Liberec up until the end of Festival.

Medals as diamond
� e medals for the most successful par-
ticipants of EYOWF 2011 resemble shiny 
diamonds. � ey were created by Barbo-
ra Hrubá, a student from an Art School 
College in Nový Bor who won the com-
petition organised by the Liberec Region 
amongst art schools.

 e 23-year-old, third year student with 
a specialisation in glass works emerged 
victorious from the more than 30 de-
signs. In her presentation, the medals look 

both luxurious and impressive. “I thought 
of making a square shape with cuts and 
grinding in order to imitate diamonds. 

 e glass base was coined into cast clear 
glass and embellished with colour ele-
ments in accordance with the rank on the 
rostrums,“ says Barbora Hrubá regarding 
her idea which took only two days to put 
into eff ect.
Beautiful medals are hung on the cord of 
white pearls produced by Jablonex com-
pany. The winning design was approved 
by the EOC and there 216 medals were 
made.

INTERESTING

Svět stability. Svět příležitostí.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Liberec – Průmyslová zóna Jih

Přední evropský výrobce klimatizačních 
jednotek a jejich součástí pro vozy značek 
Toyota, VW, Audi, Škoda, Lamborghini, 
Mercedes - Benz, BMW, Suzuki a dalších.

Výrobní program
• klimatizační jednotky
• výparníky
• topná tělesa
• chladiče
• kondenzátory

Nabízíme
• Zázemí a stabilitu silné mezinárodní společnosti
 rovný přístup ke všem zaměstnancům a možnost pracovat 
 v čistém prostředí s nejnovějšími technologiemi
• Stálé mzdy a benefity
• Dotované závodní stravování ve vlastní kantýně
• Svozovou dopravu 
• Nadstandardní zdravotní péči
• Vlastní  technicky vybavené výcvikové centrum
• Zaměstnanecké aktivity
 Family Day, Mikulášská besídka, Vánoční večírek a další

www.denso.cz

Medals for EYOWF 2011 are made by students of Art School College in Nový Bor
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1511
total number of members of NOC´s delega-
tions from 44 European countries partici-
pating at the EYOWF 2011   

NEWS

Advice for foreigners

 e organisers of the most important 
sporting event for youth will take part in a 

special Observ-
er Programme 
(15th to 17th 
February) in Lib-
erec in order to 
learn about the 
know-how of 
the local hosts. 
Among the ap-
plicants are rep-
r e s e n t a t i v e s 
from Nanjing in 

China, hosts of the Summer Youth Olympic 
Games in 2014, as well as organisers of the 
winter version in 2012 in Innsbruck. 
 e 
seminar will also be attended by future or-
ganisers of summer and winter versions of 
the Festival in Trabzon, Utrecht, Brasov 
and Vorarlberg/Liechtenstein, as well as 
candidates from Sarajevo.

Buses for Schoolchildren
Roaring atmosphere in the EYOWF 2011 
venues will be in the hands of students of 
primary and secondary schools of the Lib-
erec Region. � e organisers will provide 
special buses to take them to the venues. 
Students participated in accompanying 

programme vyCOOL se! which lasted for 
more than a year and a half will be taken 
right from their schools, other schools may 
use the transportation schedule from the 
bus stop on Fügner Square in Liberec.  

Offi  cial Song – Hey You 
Every major sports event also has an offi  -
cial song which will become a symbol of 
the event and a steady companion for the 
participants, organisers and fans. EYOWF 
2011 of course have such a song. Its au-
thors, performers are the six members of 
a Czech band (singing in English) Eddie 
Stoilow. 
 e three-minute song is called 
Hey You and its catchy, lively melody sup-
plemented with lyrics about victory, tak-
ing a chance and being oneself fi ts per-
fectly with the idea of the European Youth 
Festival.

NUMBER OF THE DAY

Ještěd, robot, heart and show

Welcome to Liberec!

Ještěd as a symbol of 
the Liberec Region. 
� e heart as a sign 
of life and the geo-
graphical location of 
the Czech Republic in 
Europe. What did the 
Czechs give the world. 
A robot as a dancer. 
All this and more will 

be part of the Opening Ceremony of EYOWF 
2011 in Tipsport Arena in Liberec on Sun-
day, 13th February 2011 from 19:30. Pavel Ja-
kubec, the coordinator of the Festival Cere-
monies, reveals some more.

 is is the fi rst time an event of this size and 
reputation is held in the Czech Republic. For 
this reason, we wanted to present the host 
country to the local audience as well as to the 
participants from all over Europe. 
What accompanying programme can the 
fans expect?
We will have the dance groups Electric Bo-
ogie Dancer/Robot Wahe, A-Styl, the aerial 
stunts Art Prometheus and the Severáček 
choir. 
 e evening will conclude with 
a concert by the band Eddie Stoilow, which 
wrote the offi  cial song of the Festival. 
 e 

ceremony will be presented by the experi-
enced hosts Marcela Augustová and Libor 
Bouček, both in Czech and English. 
 e 
evening will be interspersed with profi les 
of the participating countries with a spe-
cial image projection. We would like to in-
clude the young athletes in the show, not 
only the audience in the seats. 
Could you reveal any details from the 
ceremony scenario?

 e evening will start with a fl ag parade 
of all the delegations. 
 e fi rst country to 
parade is Greece, while the rest of the na-
tions will follow in the English alphabeti-
cal order. 
 e Czech Republic, as the host 
country, is the last in the parade. Addresses 
by prominent Czech and foreign guests led 
by Jacques Rogge, President of the Interna-
tional Olympic Committee, will be followed 
by the Olympic Anthem and the lighting of 
the Olympic Flame. I am not going to tell 
you how exactly. After the athletes and ref-
erees take their oaths, the Czech national 
anthem will be played and the accompany-
ing programme will be launched, featuring 
a laser show.

How long have you been preparing the 
ceremony? 
Since the fi rst idea came up, that is from 
April of last year. 
 e technical aspects were 
dealt with in August. 
 e preparation of 
the programme, which lasts one hour and 
a half, took us eight months. 
 e most dif-
fi cult thing is to coordinate everything and 
put things in the right shape and time, with 
this ranging from lasers, stage production 
to the selection of the protagonists. We did 
the best we could and I believe it will all 
work out fi ne.
Why should people want to come and see 
the Opening Ceremony?

 e European Youth Olympics has never 
taken place in the Czech Republic before. 
To see members of 44 countries under one 
roof is an extraordinary experience. People 
will also witness the lighting of the Olympic 
Flame, which arrived in the Czech Repub-
lic for the fi rst time ever. And the Ceremony 
will be personally attended by Mr. Jacques 
Rogge, the highest offi  cial of world sport. 
In addition, entry to the Opening Ceremony 
is free and everybody is welcome.  

Hey athletes, cool folks and friends,
I have counting down the number of days re-
maining on your website and suddenly .... 
wow☺. I am curious if you’re ready for 
it, lazybones! And I am going to keep my 
promise and make you get a move on it. I 
am waiting for you with my frozen 
arms open and a lot of jokes, ob-
stacles and surprises. 
But don’t worry, EYOWF is not only 
about sports, me and my buddies from 
the Organising Committee have pre-
pared a bunch of free time activities for 
you (not that you have plenty of that, 
ha ha☺) so don’t think we don’t know 
how to party. But beware not to over-
do it; you could freeze to death on the 
start the following day. And I’m talking from 
my own experience. If you are looking forward 

to this event at least a bit like I am, we are go-
ing to have a great week! 
I hope no one gets hurt; perhaps you could 
break your teeth when you bite the medals. Ha 

ha.☺ So I urge you to have a great time 
and bring home good memories togeth-

er with my small plush imitation (but I 
don’t want to know what you’ll be doing 

with it)! We have chatted on Facebook for 
quite a long time so now I can’t wait to 

talk to you face to ice.... I have all the 
dictionaries, so cool down!  

And hey, when you win the big Olympics one 
day, please say hello and wave to the camer-

as for me.☺ You’ll get plenty of time to re-
hearse here...
See you soon! Europe, welcome to Liberec!

Yours, 
Mascot Rampich the Icicle

OPENING 
CEREMONY

Mascot for Sale

 e organisers are think-
ing of all those who are 
interested in purchas-
ing an item symbolis-
ing the Festival. On the 
website in special Fun 
Shop section everyone can choose many of 

souvenirs ranging from 
plushy mascot Rampich, 
pins, bag holders, brace-
lets or wooden rattles 
to T-shirts, sweatshirts, 
stocking caps and gloves 
– all with the EYOWF 
2011 logo. � e sale will 
also be held in all ven-
ues, in the Information 

Centre Liberec, during Opening and Clos-
ing Ceremony and of course in the Olym-
pic Village.

E-SHOP

The Festival´s atmosphere is felt in the streets Liberec

Honorary President
Patrick Hickey, President of the EOC, kind-
ly accepted an offer from EYOWF 2011 
Organising Committee in November 2010 
and became its 
Honorary Pres-
ident. During 
the course of 
the 39th Gen-
eral Assembly 
of the EOC in 
Belgrade, the 
highest official 
of the Europe-
an Olympic movement personally received 
an official certificate from a delegation con-
sisting of members of the Czech Olympic 
Committee, the EYOWF 2011 Public Benefit 
Corporation and Organising Committee. 

Reinforcements from Abroad
The EYOWF Team, which consists of 
500 volunteers chosen to participate in the 
organisation of the Festival 2011, can boast 
of international cooperation. Twelve of its 

members came 
from foreign 
countries – six 
from Slovakia 
and one each 
from Belgium, 

Finland, Germany, Italy, Spain and Serbia. 
These volunteers will mostly join the NOC 
Services Department, but also the Sport 
and Medical departments. Their great ad-
vantage is their ability to speak fluent 
Czech.

Valérie Takes Care
Valérie Enault, a respected expert in diplo-
matic protocol, is the foreign reinforcement 
in the EYOWF 2011 Organising Committee. 
This graceful Frenchwoman with her VIP De-
partment will take care of the comfort of the 
Festival´s notabel guests. Valérie worked for 
11 years at the Spanish Olympic Commit-
tee and cooperated with EOC. „The Organis-
ing Committee is great, motivated and hard-
working. They know that we will give it all 
for the perfect organisation,“ says Valérie.
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Cameras Ready
 Selected attractive competitions of 

the EYOWF 2011 programme will also 
appear on television screens. The Eu-
rosport 2 channel pro-
vides viewers ten hours 
of broadcast of individ-
ual and team Ski Jump-
ing competitions, the 
Cross Country sprint Ski Jumping, the 
Ice Hockey match of the Czech Repub-
lic against Finland and the tournament 
finals. The signal is produced by Czech 
Television, that will provide a 20-minute 
report of each day. Participants can also 
watch TV broadcast in Fun Zone in 
Olympic Village.

Liberec the Centre 
of Diplomacy
 EYOWF 2011 is also opportunity for some 

diplomatic meetings of top European rep-
resentatives. In Liberec 
from 12th and 13th Feb-
ruary the meeting of the 
European Committee 
of the European Olym-
pic Committees (EOC) 

presided by the EOC President Patrick 
Hickey takes place. From 10th to 12th Feb-
ruary will be organised specialised confe-
rence entitled Europe – Youth – Olympism 
with fi nancing European sport, organisa-
tion of top sporting events for youth and 
other topics.

� e Best Cube from 
Lithuania
 As a part of unique 

competition called Eu-
rope in the Heart of 
Europe the students 
of the Liberec region il-
lustrated projects char-
acterising all the 49 
countries of the Euro-
pean Olympic Commit-
tees. All designs were placed on cubes with 
an edge of 1 metre on display in shopping 
centres in Liberec. 
 e overall winner is 
the local F. X. Šalda Secondary School for 
the content and graphic design for the Re-
public of Lithuania.

Video on the Web
 Organisers of the EYOWF 2011 will in-

form all the participants and guests of the 
Festival about the happenings in the ven-
ues and in the Olympic Village not only 
through an updated website, but also with 
the daily issue of the Czech-English COOL 
News. 
 e organisers also provide video re-
ports which will be produced in coopera-
tion with the internet television muvi.cz. 
Reports placed on the Festival website will 
provide shots from the races and back-
ground, surveys and interviews with inte-
resting guests.

MIRROR
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A giant galaxy of small stars

Obsession leads to success

� e Summer and Winter European Youth 
Festivals are top events in the lives of ath-
letes under 18 years of age. � ey are held 
every two years, every odd year, at an initi-
ative of the European Olympic Committees 
(EOC). � e Festival in the Liberec Region is 
the 10th anniversary of the winter version.

 e initiator and founder of the so-called 
small Youth Olympic Games of the Old con-
tinent was Mr. Jacques Rogge, the cur-
rent President of the International Olym-
pic Committee, in the 1990s. 
 e summer 
sports competition began in 1991 in Brus-
sels while the winter version was held two 
years later in Aosta.  

� e Festivals – known as the European 
Youth Olympics – are organised in line with 
the traditions of the international Olympic 
movement and with the use of their sym-
bols. 
 ey include the Opening and Closing 
Ceremony, an Olympic Flame shining dur-
ing the event, oaths takes by athletes and 
referees, national anthems played at medal 
ceremonies and the the national fl ag of the 
medallists waved on posts. 
� e history of winter EYOWF began in 
1993 in the Italian skiing resort of Aos-
ta. Young athletes from Europe competed 
for medals in fi ve disciplines: Alpine Ski-
ing, Cross Country Skiing, Biathlon, Figure 
Skating and Short Track. Since then, many 
future stars of adult sport have participated 
in the Festivals: future Olympic champions, 

world champions and winners of European 
and World Cups. 

„
 ere is something magical about 
youth competitions. You see talented 
athletes before they become great and 
famous.“ – Patrick Hickey, President 
of the EOC

Among the notable heroes of the Festi-
vals are many current or recent legends 
of world sport: the Downhill Skiers Jani-
ca Kostelić, Anja Pärson, the Cross Coun-
try Skiers Marit Bjørgen, Julija Tchepalo-
va, the Figure Skaters Evgeni Plushenko, 
Sarah Meier, the Biathletes Tora Berger, 
Björn Ferry, Emil Svendsen or the Nordic 
Combined skier Jason Lamy Chappuis. 

 e Czech Republic can also boast athletes 
who have succeeded in this competition 
and also made their way among the adults. 

 ese include the gold Cross Country medal-
lists Zuzana Kocumová, Martin Koukal, the 
silver Kryštof Krýzl and the bronze medal-
lists Kateřina Beránková in Figure Skating, 
Kateřina Hanušová in Cross Country Skiing, 
the Biathlete Michal Šlesingr, as well as the 
Ice Hockey players Tomáš Plekanec, Miroslav 
Blaťák, Michal Neuvirth and many others.

„For juniors, the European Winter and 
Summer Festivals mean the same as 
the Olympic Games for seniors.“ – Mi-
lan Jirásek, President of the Czech Ol-
ympic Committee


 e most successful delegation in the his-
tory of EYOWF is Russia, winning a total 
of 116 medals (56-36-24). Way back behind 
the leader is an even block of winter sports 
powers: Italy 60 (23-23-14), Norway 63 (20-
20-23), Germany 56 (17-19-20) and Austria 
(15-25-18).
29 out of 49 countries of the EOC have won 
at least one medal at the winter Festivals.

Seven Olympic gold 
medals, four-time 
world champion, elev-
en-time winner of the 
European Champion-
ships. � ese are the re-
sults for the most suc-
cessful Czech gymnast 
Věra Čáslavská, a true 
legend of world sport. 

She is the former President of the Czech 
Olympic Committee and member of the 
International Olympic Committee and has 
valuable advice for young athletes at 
EYOWF 2011.
What was the biggest motivation in sport 
when you were young?
My results in the fi rst place. Winning the 
regional, then junior championships, 
taking part in the World Championships 
in Moscow. I was attracted by competitive-
ness and the chance to travel abroad. Prior 
to that, I had never been far from my home. 
My values changed. I wanted to perform for 
the audience and please the crowds. I was 
motivated by the reactions from people and 
the letters my fans sent me. 
Which winter sport do you like the best?
It must be fi gure skating, which I had done 
before gymnastics myself. Lately, I have 
been fascinated by speed skating, mainly 

thanks to Martina Sáblíková. 
 is sport is 
very exciting. And I love ice hockey and ski 
jumping. I studied at the Faculty of Phys-
ical Education and Sport, so I had to earn 
credits from cross country skiing, slalom 
and ski jumping. I was so eager to attack 
while playing ice hockey that I did not no-
tice I was wearing my knee protectors be-
low on my calves. 
What do you consider the most important 
aspect for success?
Everyone who is interested in doing sport 
on a professional level has to have the dis-
positions: the physical talent for the partic-
ular discipline, mental resilience, self-con-
trol. It is important to train systematically, 
to give everything to the sport, but not ne-
glect education too much, for example. It is 
crucial to be absorbed, even obsessed and to 
commit oneself to it at the right moment. 
Which contemporary of past winter ath-
letes from your era do you respect?
I like ice hockey players, for example Ja-
romír Jágr or Ivan Hlinka, with whom we 
had a wonderful friendship. I truly appre-
ciate the fi gure skater Karol Divín, I ad-
mired his accuracy and bodily perfection. 
Above all I adored the fi gure skater Hana 
Mašková.
How do you deal with the Olympic 
atmosphere?
Taking part in the Olympic Games may 
swallow and unnerve you, or it can pro-
voke you to better results. 
 e Olympic 

atmosphere is a great and unforgettable 
experience. You make new friends, but you 
also get to know yourself in extreme situa-
tions, which is also important. 
What advice would you give to athletes 
when they are momentarily down?
Not to give up, hold on and fi ght. It is im-
portant not to hang up your boots after the 
fi rst failure. When somebody makes it into 
the nomination for the European Youth 
Olympics, it already means he or she had 
some achievement. It would be a shame 
to give up, failures always make people 
stronger. Do not consider it a failure, but 
a springboard to better performances. 

Among the heroes of previous EYOWF Festivals were also Norwegian Biathlonist Tora Berger (on the right) 
and French Nordic Combined athlete Jason Lamy Chappuis

TOPIC

GRILLING

Věra Čáslavská, Mexico City 1968
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„
 is Festival is a great motivation for young 
European athletes, because it gives sense 
to their career from the very 
beginning.“
Jacques Rogge, President of 
the International Olympic 
Committee 

Opening in Tipsport Arena
 
 e Opening Ceremony of the Europe-

an Youth Olympics (EYOWF) 2011 will 
take place on Sunday 13th February from 
19:30 in Tipsport Arena in Liberec. 
 e 
Ceremony will last about 100 minutes and 
will contain a rich social, cultural and mu-
sic programme (more information on p. 3). 
During the Ceremony, the Olympic Flame, 
the symbol of the Festival, will be lit. 
 e 
Organisers brought it from Athens, from 
Panathinaiko Stadium, the location of the 
fi rst modern Olympic Games in 1896. 

Legends head for Liberec
 The grand Opening Ceremony of EYOWF 

2011 will be attended by prominent fi-
gures of diplomacy, sport and public life 
from the Czech Republic and abroad. Apart 
from Jacques Rogge, President of the IOC, 
and Patrick Hickey, Pres-
ident of the EOC, there 
will also be Milan Štěch, 
President of the Senate of 
the Czech Republic and 
Stanislav Eichler, Pres-
ident of the Liberec Re-
gion. Among the notable 
guests will be sport legends Vlade Divac, 
Katarina Witt (pictured), Jean Michel 
Saive, Věra Čáslavská, Jan Železný, Květa 
Pecková and many others.

Flame lit by the young
 
 e technique of lighting the fl ame dur-

ing the Opening Ceremony in Tipsport 
Arena is kept a close secret, the only thing 

certain being that it will car-
ried out by two young Czech 
athletes from Liberec, ac-
tive participants in EYOWF 
2011. 
 e Olympic Torch 
will be accompanied on the 
last few metres by the Czech 
cross country skier Pet-
ra Hynčicová and the ice 
hockey player Josef Mikys-

ka. “I am very proud I can be there. I do 
not have stage fright yet, but when I will 
be running the last few metres in front 
of the large audience, my knees may start 
shaking,” admits Josef Mikyska.

The EYOWF Festival promise unforgettable experiences – Snowboarding races start at the Rejdice Snowpark on Tuesday

Parade of European Hopes
� e path, which started in Brussels on 9th 
December 2006, will come to its end on 
13th February 2011 in Tipsport Arena in 
Liberec. � is time span represents the pe-
riod from the successful candidature of 
the Liberec Region until the Opening Ce-
remony of the 10th European Youth Ol-
ympic Winter Festival (EYOWF). � is is the 
fi rst time this Festival has been held in the 
Czech Republic.
“I expect a true youth festival of sport with 
superb performances and a great atmos-
phere. Various forums and conferences in 

several coun-
tries have dis-
cussed the lack 
of interest in 
sport among the 
young, bemoan-
ing the indo-
lence of children 
sitting in front 

of computers or televisions. � ese competi-
tions are a way of showing sports mo dels 
of their age and the beauty of the sport it-
self to the young generation. I believe we 
are going to be part of an event that will af-
fect the future of Czech and international 
sport,” says Roman Kumpošt, President of 
the Organising Committee.

THREE TOWNS – EIGHT DISCIPLINES

 e three towns hosting the European 
Youth Olympics are Liberec (Tipsport Are-
na, Svijanská Arena and venues in Vesec 
and Ještěd), Jablonec nad Nisou (Břízky) 
and Kořenov-Rejdice (snowpark). From 
14th to 18th February, there will be 216 

medals at stake, which will be distributed 
among young athletes under 18 years of 
age in Alpine Skiing, Cross Country Ski-
ing, Biathlon, Figure Skating, Ice Hoc-
key, Nordic Combined, Ski Jumping and 
Snowboarding. 

„I believe we are going to be a part 
of an event that will aff ect the future 
of Czech and international sport.“ 
– Roman Kumpošt, President of the 
Organising Committee

„At the start we have tremendous tal-
ents, many of which we will eventually 
see among the adults at the Winter Olym-
pic Games in Sochi 2014.  � ey are the fu-
ture stars of world sport and names that 
will soon go down in history. It could be 
a beautiful memory for the fans as well, 
saying: I saw them with my own eyes as 
juniors!” adds Vladimír Richter, Chairman 
of the EYOWF 2011 Public Benefi t Corpora-
tion Administrative Board.
� ere are 1,511 participants from 44 mem-
ber states of the European Olympic Com-
mittees taking part in EYOWF 2011. Elite 
Czech senior athletes became the symbolic 
patrons of the disciplines – Ondřej Bank in 
Alpine Skiing, Lukáš Bauer in Cross Coun-
try Skiing, Veronika Vítková in Biath-
lon, Marek Schwarz in Ice Hockey, Tomáš 
Verner in Figure Skating, Pavel Churavý 
in Nordic Combined, Roman Koudelka 
in Ski Jumping and Michal Novotný in 
Snowboarding.
Lukáš Bauer commented: “I have started at 
the Olympic Games four times; it is a fan-
tastic sporting and social experience. For 
young athletes, EYOWF 2011 will be the 
tournament of their lifetime and at the 

same time a great motivation to further 
their careers. Skiing needs new role models 
and I am convinced that EYOWF 2011 will 
provide respectable followers of our gener-
ation with Northug, Cologna, Hellner and 
other great opponents.”

A COMMON OLYMPIC VILLAGE
Participants in the European Youth 
Olympics in 2011 will have at their dispos-
al modern sporting venues triedand tested 
during recent world championships of sen-
ior World Cups.  � ere will be 55 members 
of the Organising Committee taking care 
in the smooth course of the event. � ere 
are also 300 members of sport clubs in 
the venues and 500 volunteers in various 
departments.

„For young athletes, EYOWF 2011 will 
be the tournament of their lifetime.“ 
– Lukáš Bauer, Czech Cross Country 
skier and one of the Festival’s Patrons

“Members of European Olympic Commit-
tees have personally examined all the ven-
ues at the end of November of last year dur-
ing a multiple-day inspection. Above all, 
they appreciated the compactness of the 
project and the easy accessibility of all the 
venues. It was also generally well received 
that all the participants will be accommo-
dated in one common Olympic Village in 
the university dormitory in Harcov and 
that the sporting venues are not far away. 

 e delegated liked the modern venues and 
were excited about the Tipsport Arena,” 
says Kateřina Nyčová, Executive Director 
of the Organising Committee.
Entry to all the ceremonies and all the Fes-
tival races is free.

ON A VISIT
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