
Prezidentův perný den
 Nabitý program čeká během pondě-

lí prezidenta Mezinárodního olympij-
ského výboru Jacquese Roggeho. Nej-
vyšší představitel světového sportu 
vyrazí nejprve ráno do ly-
žařského areálu ve Vesci, 
kde bude od 10 hodin sle-
dovat první běžecké fi ná-
le EYOWF 2011– závod dí-
vek na 7,5 kilometru. Od 
11:30 hodin ho však už čeká v liberec-
kém hotelu Zlatý lev tisková konference 
s akreditovanými novináři. Ve 14 hodin 
pro změnu musí vcházet do kanceláře 
Petra Nečase, premiéra České republiky, 
na Úřadu vlády v Praze a po této schůz-
ce ještě absolvovat rozhovory pro Čes-
kou televizi a další média.

Zraněný ohňonoš
 Velké osobní zklamání prožil útočník 

české hokejové reprezentace Josef Mi-
kyska. Při jednom z posledních tréninků 
svého týmu si totiž poranil tříslo natolik, 
že jeho start v turnaji je vyloučený. Ten-

hle výpadek byl pro něj o to 
horší, že právě on měl při 
slavnostním ceremoniálu 
v Tipsport areně nést po-
chodeň s olympijským pla-
menem. „Moc mě to mrzí, 

udělal jsem asi špatný pohyb a noha teď 
hodně bolí. Když to půjde, určitě budu 
chodit kluky povzbuzovat a snad se v bu-
doucnosti dočkám startu na podobném 
turnaji,“ smutnil mladý hráč Bílých Tyg-
rů Liberec. Roli ohňonoše po něm převzal 
skokan na lyžích Vít Háček.

Synové v rodinné stopě
 Festivalový program EYOWF 2011 na-

bídne také zajímavé soutěže, v nichž se 
představí synové významných činovníků, 
které s evropskou olympiá-
dou mládeže spojily pracov-
ní, nebo diplomatické povin-
nosti. V alpském lyžování se 
tak například objeví Nicho-
las Moynihan (*31. března 
1994 – na snímku vlevo), syn Lorda Co-

lina Moynihana, předse-
dy Britského olympijské-
ho výboru. Dvojnásobné 
nervy bude prožívat také 
výkonná ředitelka organi-
začního výboru Kateřina 

Nyčová, jejíž syn David (*28. února 1993 
– na snímku vpravo) je členem českého 
reprezentačního družstva běžců.

Česká výprava nastoupila na plochu Tipsport areny při slavnostním zahájení jako poslední za obrovského potlesku plných ochozů

Zahájeno, zapáleno!
Tak vám tak procházím po hale Tipsport 
areny, všude plno lidí, plácající si se mnou. 
Okolo všude visí evropské vlajky, paráda! 
Připadám si jak na nějaké olympiádě….
jéééé, vždyť já JSEM na olympiádě…evrop-
ské olympiádě mládeže v Liberci  Ty jo, 
takových lidí! Je to tady, zahajovací cere-
moniál začíná a jsem při tom. A co vy? Já 
jsem to pro jistotu všechno zaznamenal.

19:50 – Menší skluz na začátek, ale nevadí. 
Večer začíná. Joo, bomba bubenická show, to 
se mi líbí, pořádně to tu buší. A přichází mode-
rátor Libor… jejda, kde je jeho kolegyně Mar-
cela? Prý onemocněla, asi jí byla zima. To já 
nechápu, jsem tu ve svém živlu. Mohli říct, za-
skočil bych 
19:55 – Na tohle jsem se těšil nejvíc, skoro celá 
Evropa začíná pochodovat po areně, to je su-
per pohled. Koukám, že modrou barvou dresů 
se to tu jen hemží. Asi šijou tam, co já. Beru to 
jako kompliment. Největší aplaus jednoznačně 
sklízí na závěr naše domácí výprava. Výpravy 
jsou skvělé, plácají si s fanoušky, mávají vlaj-
kami. Hodně se tleská taky Francouzům a Ru-
munům…že by favoriti???
20:36 – To je přehlídka osobností, samí 

prezidenti, fakt! Nejdřív „náš“ Roman Kum-
pošt, potom Jacques Rogge, pak ještě Patrick 
Hickey a na závěr Milan Štěch ze senátu. Ale 
těch zkratek…..OV, EOV, MOV…já si nakou-
pil slovníky na jazyky, na zkratky néééé…po-
moooc! Právě teď je EYOWF 2011 slavnostně 
zahájený!
20:47 – Jo taaak, teď trošku oficia-
lit…už vidím, jak se v koutě připra-
vuje olympijská vlajka. Teď stoupá 
na stožár, hmm, pěkné. Jsem zvě-
davý, co vymyslí s tím ohněm. Dě-
lali s tím takové tajnos-
ti…Připadám si jako 
v cirkuse, co se děje? 
Jsou tu dva akrobati 
na šálách, to je krása. 
Otáčejí se hlavou dolů, 
do stran…ježkovy voči, 
mně by bylo špatně. Jéé, Pe-
tra s Vítkem, mí kámoši-zá-
vodníci běží s olympijským 
ohněm.Teď přicházejí tři klu-
ci na chůdách…radši jim jdu 
z cesty. Asi to brzy přijde, za-
čínám se potit (a to u mě není 
dobře )
20:56 – Vidím nějakou slečnu 
na houpačce. Hlavně ať nespad-
ne…..Jo táááák, tohle je to za-
pálení. Od kluka na chůdách si 

tahle slečna bere pochodeň…visí hlavou dolů… 
bere si pochodeň….a zapaluje plamen na ně-
kolik metrů vysokém stojanu. (Kámoši z orga-
nizačního výboru tomu říkají termitiště - asi že 
to pak snědí brouci, že jo?) Uf, povedlo se.
20:57 – Na podiu vidím další kámošku..
biatlonistka Jessica Jislová hezky řekla slib 

sportovců, Michal Škop pak všech-
no dobré a čestné slíbil za 
rozhodčí. Minutu před de-
vátou celá hala stojí a po-

slouchá českou národní 
hymnu, kterou zpívá sbor Se-

veráček… moc hezké. Pokou-
ším se zpívat s nimi, ale jsou 

lepší 
21:05 – A teď už začíná zábavný 

program - pohled do historie, nylon-
ky, Robot, české sklo, známí sportovci…

ty jo, fakt jsme toho jako Češi 
tolik světu dali? Super!!! 
Ta muzika, co tu pořád 

hrajou je mi povědomá…
joo, to jsou Eddie Stoilow a náš ofi -

ciální song, který startuje jejich koncert 
a vlastně tím i zakončuje celý ceremoniál.

Byl to bomba večer! Užijte si všichni 
krásný festival. Už se na vás všechny 

těším!! 
 Váš Rampič

AKTUALITY

CITÁT DNE

CEREMONIÁL
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10. ZIMNÍ EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE 2011Číslo 2     

 „Chci vás ujistit, že ce-
lý organizační výbor vy-
dá maximum svých sil 
i schopností, aby připravil 
všem účastníkům festivalu 
co nejlepší podmínky.“
Roman Kumpošt, prezident organi-
začního výboru EYOWF 2011 
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Šestnáct hrdinů
 Šestnáct držitelů nejcennějších kovů 

z jednotlivých ročníků EYOWF se po-
stavilo na stupně vítězů i na poslední 
zimní olympiádě ve Vancouveru a spo-
lečně získalo 22 medailí:

1. místo:
Tora Bergerová (Norsko): v biatlonu 
(15 km) – na EYOWF 1999 2. na 7,5 km.
Marit Björgenová (Norsko): 3x v běhu 
na lyžích (skiatlon, sprint jednotlivců, 
štafeta), stříbro (30 km), bronz (10 km) 
– na EYOWF 1997 3. na 7,5 km klasicky.
Björn Ferry (Švédsko): v biatlonu 
(12,5 km) – na EYOWF 1995 1. ve smí-
šené štafetě v běhu na lyžích.
Jason Lamy Chappuis (Francie): v se-
verské kombinaci (K90/10 km) – na 
EYOWF 2003 1. na K90/7,5 km.
Johan Olsson (Švédsko): v běhu na 
lyžích (štafeta) a bronz (50 km) – na 
EYOWF 1997 3. na 10 km.
Emil Svendsen (Norsko): 2x v biatlo-
nu (20 km, štafeta) – na EYOWF 2003 
2. na 10 km a 3. na 7,5 km.

2. místo:
Dominik Landertinger (Rakousko): 
v biatlonu (štafeta) – na EYOWF 2005 
2. na 7,5 km a 3. na 10 km.
Peetu Piiroinen (Finsko): ve snowbo-
ardingu (U-rampa) – na EYOWF 2005 
1. v U-rampě.
Jevgenij Pljuščenko (Rusko): v kraso-
bruslení (jednotlivci) – na EYOWF 1997 
1. v jednotlivcích.
Kristina Šmigunová (Estonsko): 
v běhu na lyžích (10 km) – na EYOWF 
1993 2. na 7,5 km a 3. na 5 km.
Tim Tscharnke (Německo): v běhu na 
lyžích (sprint dvojic) – na EYOWF 2007 
1. na 10 km.

3. místo:
Darja Domračevová (Bělorusko): v biat-
lonu (15 km) – na EYOWF 2003 2. ve smí-
šené štafetě.
Martin Koukal (Česko): v běhu na ly-
žích (štafeta) – na EYOWF 1995 1. na 
10 km volně a 2. na 10 km klasicky.
Anja Pärsonová (Švédsko): v alpském 
lyžování (kombinace) – na EYOWF 1997 
1. v obřím slalomu a 2. ve slalomu.
Tony Ramoin (Francie): ve snowboar-
dingu (snowboardcross) – na EYOWF 
2005 3. ve snowboardcrossu.
Anton Šipulin (Rusko): v biatlonu (šta-
feta) – na EYOWF 2005 1. na 7,5 km 
a 1. na 10 km.

STATISTIKA
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TIRÁŽ

Cesta k olympijským medailím

Rychlost mě děsí, raději zpívám

Je sportovní úspěch v dorosteneckém 
věku automatickou vstupenkou do me-
dailového světa dospělých? Jsou hrdinové 
evropských olympiád mládeže předurčeni 
k tomu, aby se stali hvězdami i jako senio-
ři? Zajímavý pohled na toto téma bezpo-
chyby nabízí statistika, kterou zpracoval 
organizační výbor EYOWF 2011 v Liberec-
kém kraji.
Vytvořil seznam jmen všech závodní-
ků, kteří od roku 1993 na některém z do-
savadních devíti ročníků 
EYOWF získali jeden ze tří 
cenných kovů a napočítal, 
že mezi účastníky loňských 
XXI. Zimních olympijských her ve Van-
couveru 2010 jich startovalo přesně sto! 
„V úvahu jsme brali pouze medailisty z indi-
viduálních disciplín, neboť kompletní sou-
pisky hokejových turnajů se nepodařilo do-
hledat. Vzhledem k tomu, že EYOWF mívá 
výrazně omezenou nabídku sportovních 

odvětví,  je počet těch, kteří stáli na festi-
valových stupních vítězů a poté se probo-
jovali až na olympiádu, opravdu vysoký. 
Potvrzuje navíc výbornou úroveň festiva-
lů, které se tak stávají skutečným zrcadlem 
budoucnosti světového sportu,“ řekl Vla-
dimír Zemánek, koordinátor komunikace.
Mnozí z této stovky úspěšných dorosten-
ců patřili po letech i ve Vancouveru k do-

minantním osobnostem 
svých disciplín. Šestnáct 
z nich přitom dokázalo do-
konale zúročit svůj talent 
a obsadilo pozice na prv-
ních třech místech také na 
vrcholné seniorské akci – 
dohromady v Kanadě na-
sbírali 22 medailí!

Dokonce trojnásobnou olympijskou ví-
tězkou se stala běžkyně na lyžích  Ma-
rit Björgenová (k tomu přidala ještě dal-
ší stříbro a bronz), o prvenství méně má 
biatlonista Emil Svendsen. Jeden zlatý 
triumf si připsali Tora Bergerová v biat-
lonu, Jason Lamy-Chappuis v severské 

kombinaci, Johan Olsson v běhu na ly-
žích. Tihle všichni uspěli na EYOWF 
i v Kanadě ve svých tradičních disciplí-
nách – výjimku však představuje biatlo-
nista Björn Ferry, jenž zvítězil na festiva-
lu 1995 ve smíšené běžecké štafetě.

Na poslední zimní olympiádě ve Van-
couveru startovalo sto medailistů z de-
víti předcházejících ročníků EYOWF! 

Pozoruhodný je přitom jistě fakt, že s vý-
jimkou Lamyho-Chappuise, suveréna z roku 
2003, nikdo další už na EYOWF nevyhrál. 
Björgenová brala v roce 1997 za klasiku na 
7,5 km pouze bronz, podobně jako ve stej-
ném roce Olsson na 10 km volnou techni-
kou, Bergerová skončila v roce 1999 druhá 
v závodě na 7,5 km, stejně jako Svendsen 
v roce 2003 na 10 km.
Nejvíce držitelů medailí, aktérů zimní 
olympiády 2010, absolvovalo EYOWF 2005 
v Monthey (19 zástupců), druhá příčka patří 
Popradu 1999 (17), třetí nejpočetnější výpra-
vu „vyslalo“ do Kanady Vuokatti 2001 (16).

Ewa Farna je v současné době jednou z nej-
lepších a nejposlouchanějších českých zpě-
vaček. Málokdo však ví, že ještě před pár 
lety si zpívala mezi slalomovými branka-
mi. Závodně už sice nelyžuje, ale zůstala 
věrnou fanynkou mnoha dalších zimních 
sportů.
Nejvíc sleduji skoky na lyžích, mám ráda 
polského reprezentanta Adama Malysze. 
Samozřejmě fandím i sjezdovému lyžová-
ní, mou oblíbenkyní je Šárka Záhrobská. 
Baví mě také snowboarding a vždycky se 
mi líbilo bruslení. Třeba krasobruslení, 
které je krásné, moc obdivuji, to bych si 
také hned zkusila.
Jaké bylo vaše sportovní lyžařské období?
Asi čtyři sezony jsem se věnovala alpským 
disciplínám. Od toho mám doteď i pořád-
né nohy. Závodila jsem za Moravskoslez-
ský kraj, dvakrát jsem byla na republiko-
vých závodech. Jezdila jsem obří slalom, 
slalom, někdy i super G, ale to nebylo nic 
pro mě. Docela jsem se bála, adrenalinu 
jsem si moc neužila. 
Která disciplína se vám nejvíc líbila?
Nejvíc mě bavil právě slalom. Není až tak 
rychlý, stojí spíše na technice. Občas je mi 
líto, že to skončilo. Můj bratr také lyžu-
je, má však za sebou pár zranění, což mi 
také moc nepřidalo. I ve zpívání se ovšem 
může stát cokoliv. Zpívám sice, i když jsem 
nemocná, ale tak riskantní to není. Co se 
týče disciplíny, pocitu soutěživosti, přípravy 

i zodpovědnosti, mi závodění velice moc 
dalo a hodilo se mi do zpívání. 
Proč nastal přerod z nadějné lyžařky 
v úspěšnou zpěvačku?
V muzice i sportu jsme doma opravdu ak-
tivní. Já jsem zpívala odjakživa. Na jedné pě-
vecké soutěži jsem dostala nabídku na spo-
lupráci a kariéra se začala vyvíjet. Najednou 
jsem se viděla v hitparádách a nahrála jsem 
desku. Můžu také vstávat mnohem pozdě-
ji než na lyže. Vyhovuje mi to, jsem docela 
líná. Tehdy jsem musela vstávat v pět hodin 
ráno, abych v šest byla na kopci, do devíti 
jezdila a pak rovnou do školy. 
To musel být pro mla-
dou dívku dost nároč-
ný dril...
Ano, bylo to dost hek-
tické. Teď už bych to 
fyzicky nezvládala. Já 
navíc byla spíše prů-
měrná lyžařka, až tolik 
jsem nevynikala. Jed-
nou jsem vylezla na-
horu na kopec, podí-
vala jsem se dolů po 
trati a řekla si: „No tak 
to vůbec!“ a rozbre-
čela jsem se. Skončila 
jsem pak někde v dru-
hé polovině startovní-
ho pole. Ale měla jsem 
dobrý pocit, že jsem 
nastoupila a dojela. Na 
rozdíl od jiných. Svo-
ji budoucnost jsem ale 

v lyžování neviděla. Je však pravda, že na 
svahu jsem si také zpívala. 
Na který z osmi soutěžních sportů na pro-
gramu EYOWF 2011 byste si troufl a?
Závodně bych si vybrala určitě lyže, na nich 
se cítím nejjistěji. Pro zábavu bych brala 
snowboarding a podívat bych se šla na ho-
kej. Pocházím od Třince a jako malá jsem 
šla párkrát na hokejový zápas. Atmosféra 
je tam úžasná, šla bych si hned zaskando-
vat. Nevím, zda se mi podaří zúčastnit se 
EYOWF 2011 jako divák, ale všem sportov-
cům držím palce. Jste úžasní, obdivuji vás, 
fandím a myslím na vás. 

Fin Peetu Piiroinen (vlevo) vybojoval ve Vancouveru stříbro v snowboardingu, sjezdařka Anja Pärsonová ze Švédska získala bronzovou medaili v kombinaci

ZA KULISAMI

U ZPOVĚDI

Norská biatlonistka  Bergerová

Ewa Farna v “dresu” EYOWF 2011
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STŘÍPKY

ČÍSLO DNE

DNES SLAVÍ

EYOWF na obrazovkách
 Vybrané soutěže EYOWF se objeví také 

na obrazovkách Eurosportu 2 a České te-
levize. Obě stanice vysílají shodně přímým 
přenosem 15. 2. od 13 h sprinty chlapců 
a dívek. Eurosport 2 bude přenášet živě ve 
stejný den také skoky na lyžích jednotliv-
ců (18 h), 17. 2. skoky na lyžích družstev 
(18 h) a 18. 2. od 12 h průběh hokejového 
fi nále. Domácí sportovní kanál ČT 4 uvede 
většinu disciplín až ze záznamů – 16. 2. od 
9:30 h skoky jednotlivců , 17. 2. od 11:15 
h hokejový duel Česko - Finsko, 18. 2. od 
8:30 h skoky družstev a 18. 2. od 14:35 h 
fi nále hokejového turnaje.

Škodovky pomáhají
 Padesát vozů značky Škoda pomá-

há v těchto dnech organizátorům 
s přepravou účastníků a hostů evrop-
ské olympiády mládeže. Zástupci spo-
lečnosti Škoda 
Auto, klíčového 
partnera EYOWF 
2011, jim předali 
flotilu těchto au-
tomobilů ozna-
čených velkým logem soutěže krátce 
před zahájením přímo na ledové plo-
še Tipsport areny. „Škoda  Auto pod-
poruje sport dlouhodobě. Sponzo-
ring nejvýznamnějších sportovních 
událostí konaných v České republi-
ce patří do sponzorské strategie naší 
společnosti a EYOWF 2011 je určiS-
portovní programrohlásil mluvčí 
společnosti Evžen Krauskopf.

Pondělí, 14. února
 9:00–13:30 Krasobruslení, 

krátký program, dívky
9:30–14:30 Alpské disciplíny, 
obří slalom, dívky
10:00–11:30 Běh na lyžích, 
7,5 km klasicky, dívky
12:00–13:30 Běh na lyžích, 
10 km klasicky, chlapci
14:30–17:00 Lední hokej, 
utkání Lotyšsko - Rusko
15:30–18:45 Krasobruslení, 
krátký program, chlapci
18:00–20:30 Lední hokej, 
utkání Slovensko – Finsko
19:00–20:00 Medailový ceremoniál, 
olympijská vesnice

 Evropská olympiáda mládeže na-
bídne kromě ryze sportovních vý-
konů zřejmě i velké oslavy v olym-
pijské vesnici. Dvacítka mladých 
sportovců bude během tohoto týdne 
o rok starší. Možná i s tímto dnem 
o to více spojí své medailové snaže-
ní. Dnes blahopřejeme k sedmnác-
tým narozeninám ruskému sjezdaři 
Alexandru Aljochinovi a švýcarské-
mu hokejistovi Anthony Roulliero-
vi. Osmnáctiny slaví německá běžky-
ně Eva Wolfová a ukrajinský běžec 
Serhij Ponyč.  

1 052
 počet osob, které zaplnily v průbě-

hu zahajovacího ceremoniálu plochu 
Tipsport areny

Prémie? Medaile z Vancouveru!

Taktika nad svařákem

Česká olympijská výprava na zimním 
olympijském festivalu v Liberci obsadila 
celá dvě patra na bloku C v olympijské ves-
nici. Během sobotního odpoledne a večera 
dorazily do Harcova všechny české olym-
pijské naděje.
Tady bydlí Češi. České zázemí v olympijské 
vesnici pozná každý. Už u vchodu do bloku 
C v Harcově visí nápisy „Czech Junior Team“ 
a kdo by tomu nevěřil, ve třetím patře by ho 
přesvědčila obří červeno-modro-bílá vlajka. 
Na dvou patrech, která Čechům patří, ob-
sadila výprava obě křídla, na jednom bydlí 
kluci, na druhém dívky.
Život ve vesnici si Češi pochvalují. „Mně to 
vyhovuje, je to v pohodě,“ říká Petra Hyn-
čicová, Liberečanka a česká naděje v běhu 
na lyžích. Spokojená je i její týmová spolu-
bojovnice Petra Nováková, která před dvě-
ma týdny vybojovala sedmnácté místo na 

mistrovství světa juniorů v Otepää a repre-
zentační tým běžců na lyžích na ni nejvíc 
spoléhá. „Teď v Liberci ale raději nic neo-
čekávám. Uvidíme, jak mi to pojede,“ tvr-
dí Nováková.
Hned po příjezdu bylo hodně živo u čes-
kých skokanů na lyžích. Kontrolovali roz-
měry kombinéz a hned vedle je na šicím 
stroji přešívali. Jinde na světě tolik chlapů 
u šicího stroje asi neuvidíte.„Máme jedena-
dvacet míst, na kterých se kombinéza měří. 
Po závodech se vše kontroluje a když něco 
nesouhlasí, tak může následovat diskvalifi -
kace,“ vysvětluje nezvyklé manévry trenér 
skokanů Pavel Věchet.
Na ještědském můstku Věchet svým svěřen-
cům věří. „Známe ho dobře, je to naše vý-
hoda. Silní budou Němci, Finové, Slovinci 
a Češi,“ dodává Věchet s důrazem na posled-
ní slovo.
V sobotu odpoledne se v Harcově ubytova-
la i krasobruslařská naděje, Eliška Březi-
nová, kterou k bruslení přivedl její starší 

a slavnější bratr Michal. I on kdysi začí-
nal na EYOWF. „Často společně trénujeme 
v Oberstdorfu, ale jsou i období jako teď, že 
se dlouho nevidíme,“ přiznává mladá česká 
závodnice.
Hned první den večer čekala celou českou 
výpravu bojová porada. Bylo to poprvé, co 
se všichni sešli pohromadě. Tedy až na ho-
kejisty, kteří do olympijské vesnice dorazili 
ještě později, z celé výpravy poslední.
Právě na zápasy hokejového týmu se už 
velmi těší Jan Stluka, šéf české mise na 
EYOWF 2011. „Rád bych viděl co nejvíc na-
šich závodníků v akci. Snad na to bude čas, 
je to taková příjemná povinnost,“ říká muž, 
pro kterého je liberecký festival už čtvrtou 
olympiádou mládeže, které se účastní.
Stluka také odtajnil, jaké „prémie“ získají 
mladí Češi, kteří v Liberci dosáhnou na me-
daili. „Dostanou stříbrnou pamětní medai-
li, kterou dosud od Českého olympijského 
výboru získali pouze medailisté z Vancou-
veru,“ dodává Stluka.

NA NÁVŠTĚVĚ

Jak vidí Česko?
 Účastníků evropské olympiády mlá-

deže 2011 jsme se zeptali, co se jim vy-
baví, když se vysloví Česká republika.

Said Fazlagič 
(Bosna a Hercegovina), 
vedoucí výpravy:
„Když se řekne Česká 
republika, tak vím, že 
se jedná o velice přá-
telskou zemi, ve které 
navíc žije hodně lidí, kteří hojně na-
vštěvují mou vlast. Je dobře, že se po-
znáváme navzájem!

Karolina Batozynská, Beata Lassaková, 
Ena Buchlová (Polsko), biatlonistky: 
Česká republika – to jsou pro nás skoky 
na lyžích, pivo a taky rohlíky. My takové, 
jako vy, nemáme. Nesmíme zapomenout 
ani na knedlíky a smažený sýr. 

Márton Kekesi 
(Maďarsko), sjezdař:
Když se vysloví Česko, 
tak se mi především 
vybaví Ondřej Bank 
a Šárka Záhrobská. Ne-
smím zapomenout na 

Plzeň a podnik Škoda. A v neposled-
ní řadě na přátelské a milé lidi.
Ihor Jaščenko 
(Ukrajina), biatlonista:
Co v Čechách oprav-
du umíte, je organizace 
sportovních soutěží. To 
si nemohu vynachválit. 
Vždycky všechno fungu-
je. Taky je v Česku krásná příroda, hez-
ké holky a dobré pivo.

Richards Bukarts 
(Lotyšsko), hokejista:
Česká republika – to je 
fantastické pivo, jedi-
nečný hokejista Jaro-
mír Jágr, nepřekonatel-
ný brankář  Hašek, další 

dobří hokejoví gólmani a taky Škoda.

ANKETA

České běžkyně na lyžích Petra Hynčicová, Alena Schejbalová a Petra Nováková (zleva) měly před závody 

výbornou náladu

Rakušané se těšili na sladkou dobrotu

Atmosféra 10. Zimního evropského olym-
pijského festivalu mládeže 2011 pohltila 
Harcov, ze kterého se stalo místo ubytová-
ní pro výpravy ze 44 zemí. Počet obyvatel 
se dočasně zvýšil o 1511. A je to znát!
Všichni sportovci jsou již ubytováni a sžíva-
jí se s prostředím olympijské vesnice. Někte-
ří už v rámci prvních tréninků okusili jed-
no ze šesti sportovišť. I když se Harcov stal 
mezinárodním městem, je snadné poznat, 
odkud kdo přijel. Členové jednotlivých vý-
prav mají totiž stejnokroj s výrazným jmé-
nem své země. Míjejí se Rusové, Španělé, 
Švédové... 

„Je to tu skvělé, opravdu na vysoké 
úrovni,“ – Gosh Alayrash, reprezen-
tant Andorry ve sjezdovém lyžování. 

Místem, kde to hlavně večer opravdu žije, je 
vstupní hala každé budovy, ve kterých jsou 
jednotlivé výpravy ubytovány. A může za to 
připojení k internetu a volně přístupné po-
čítače. Polské reprezentantky vesele chatu-
jí, lotyšští hokejisté po nich pokukují, Ukra-
jinci zase čekají, až budou všichni a vyrazí 
na společnou večeři. 
Strategickým místem se stal klub Žito. Tam 
trenéři spřádají taktiku nad hrnkem svařá-
ku. Zatímco u recepce je to jako v úle. Ma-
ďarština, angličtina, němčina - jeden křičí 

přes druhého a přes hromadný smích nejde 
slyšet vlastního slova. A to je hlavní! Olym-
pijskou vesnici ovládla dobrá nálada, legra-
ce a nekončící smích. 
Ke spokojenosti a pohodě přispívá i skuteč-
nost, že organizátoři zvládají svoji práci per-
fektně. „Ubytování je naprosto cool a všichni 
lidé z organizačního výboru jsou hodní a kdy-
koliv rádi pomohou. Už nyní se ale těším na 
první závod, ráda bych dosáhla nějakého dob-
rého výsledku v první desítce, možná i na 
medaili,“ svěřila se francouzská biatlonistka 
Ajurane Sauvageová. „Moje pocity z České re-
publiky jsou jen a jen dobré,“ pokračoval sjez-

dový lyžař Henrik Christofi shen z Norska. „Je 
to tu skvělé, opravdu na vysoké úrovni,“ roz-
plýval se Gosh Alayrash, který bude reprezen-
tovat Andorru ve sjezdovém lyžování. 
Spokojení jsou i čeští zástupci. „Je to tu 
opravdu super, všichni se o nás starají jako 
o dospělé olympioniky, ubytování, servis, 
prostě paráda,“ rozplývala se skupinka čes-
kých hokejistů. Třeba jim perfektní zázemí 
pomůže k velkému úspěchu!

NA NÁVŠTĚVĚ

SPORTOVNÍ PROGRAM



Cool News Pondělí 14. února 2011 strana 4

Vlajkonoše všech výprav přivítal potlesk zaplněné Tipsport areny

Flagbearers were welcomed with applause in the packed Arena

Přivítána byla i anglická výprava

The British delagation was was also warmly greeted

Estonci si úvodní ceremoniál užívali

The Estonians were enjoying the Ceremony

EYOWF 
2011: 
Start!
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Brno 96,8     Čáslav 89,0     Česká Lípa 103,3     Havířov 102,7
Havlíčkův Brod 96,3     Hradec Králové 95,7     Jablonec nad Nisou 95,5

Jičín 96,4      Liberec 97,1     Opava 94,9     Ostrava 94,7     Pardubice 96,9
Praha 95,7     Prostějov 88,8     Slezsko 97,4     Trutnov 94,5

Třebíč 91,8     Vysočina 103,6     Vyškov 94,4    

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

Zapálení ohně vyvolalo bouři nadšení

The audience were excited by the lighting of the Flame

Prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge (vlevo) se přivítal s hejtmanem Libereckého 

kraje Stanislavem Eichlerem

Jacques Rogge, the President of the International Olympic Committee (left) greeted the President of the 

Liberec Region Stanislav Eichler

Tipsport arenu ozdobila olympijská vlajka

The Olympic Flag was raised in the Tipsport Arena 
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1 052
 number of people who fi lled the stage 

during the Opening Ceremony in the 
Tipsport Arena

BITS AND PIECES

SPORTS PROGRAMME

TODAY‘S BIRTHDAYS

EYOWF on sceens
 Selected EYOWF races will appear on the 

screens of Eurosport 2 and Czech Televi-
sion. Both channels will cover the boys’ 
and girls’ sprints on 15th February from 
13:00. Eurosport 2 will also broadcast live 
Ski Jumping races on the same day (18:00), 
on 17th February the Ski Jumping team 
competition (18:00) and on 18th February 
from 12:00 the Ice Hockey tournament fi -
nals. Local sports channel ČT 4 will mostly 
screen pre-recorded disciplines: on 16th Feb-
ruary from 9:30 the Ski Jumping individu-
al race, on 17th February from 11:15 the 
match between the Czech Republic and 
Finland in Ice Hockey, on 18th February 
from 8:30 the Ski Jumping team competi-
tion and on 18th February from 14:35 the 
Ice Hockey tournament fi nals.

Škoda omnipresent
 During the games fi fty Škoda cars will be 

used by the organisers for the transporta-
tion of participants and guests at the Eu-
ropean Youth Olympics. Members of the 
Škoda Auto Company, a key partner of 
EYOWF 2011, handed over the car fl eet, 
each car decorated with a big logo of the 
event, shortly before the opening and on 
the ice surface in 
the Tipsport Are-
na. “Škoda Auto 
is a long-time sup-
porter of sport. 
Sponsoring the 
most important sporting events held in 
the Czech Republic is the sponsorship 
strategy of our company and EYOWF 2011 
is defi nitely one of them,” said the compa-
ny’s spokesperson Evžen Krauskopf.

Monday, 14th February
 9:00–13:30 Figure Skating, 

Short programme, girls
9:30–14:30 Alpine Skiing, 
Giant slalom, girls
10:00–11:30 Cross Country Skiing, 
7,5 km classic, girls
12:00–13:30 Cross Country Skiing, 
10 km classic, boys
14:30–17:00 Ice Hockey, Latvia – Russia
15:30–18:45 Figure Skating, 
Short programme, boys
18:00–20:30 Ice Hockey, 
Slovakia – Finland
19:00–20:00 Medal Ceremony, 
Olympic Village

 Apart from sporting performances, the 
European Youth Olympics will also host 
celebrations in the Olympic Village.  Dur-
ing the week twenty young athletes will 
have a birtday. Maybe they will try harder 
to earn a medal on their birthday. Today 
we wish a happy 17th birthday to the Rus-
sian downhill skier Alexander Alekhin 
and the Swiss ice hockey player Anthony 
Roullier. � e German Cross Country Skier 
Eva Wolf and the Ukrainian skier Serhii 
Ponych celebrate their 18th birthdays.  

NUMBER OF THE DAY

Another Malkin in sight?

Mulled wine tactics

On Saturday, the largest delegation ar-
rived in the EYOWF 2011 Olympic Village 
– the Russians. Petra Bukvicová, their Fes-
tival attaché, welcomed the delegation in 
style – with a big cake.
� e common room in “M” block of the Ol-
ympic Village saw a lively meeting on Satur-
day night. Crowds in red and white overalls 
were passing by, young Russian athletes ar-
rived. One could hardly move in “M” block 
due to this commotion.
� e largest national delegation received 

a welcome gift from their local Czech as-
sistant Petra Bukvicová. � ey received 
a cake in the shape of a book with wish-
es of sporting success written on top of 
it. “On behalf of the whole team, I would 
like to say thank you,” said Valeri Kuva-
jev, the head of the Russian dele-
gation at the EYOWF 2011 in Lib-
erec. “It’s a wonderful idea,” the 
young Russians spoke highly of 
the present. “We are the largest 
delegation; however, we will share 
the cake so everyone will get a piece.”
At the meeting in the evening, the Rus-
sians expressed their wish to be at least 
as successful in Liberec as in all the previ-
ous years of the Olympic Festival. “I have 
been to many of them. I hope we fi nd in 
our midst new talent who would follow in 
the footsteps of Evgeni Malkin and Evge-
ni Plushenko, Albina Akhatova and Yuliya 

Chepalova, who fi rst made their appear-
ances at the European Youth Olympic Festi-
val,” said Valeri Kuvajev.
As well as the Russians, the Austrian Nor-
dic Combined team also received a cake on 
Saturday evening. Again, the idea behind 

this gift came from Petra Bukvi-
cová, a Czech volunteer. Despite 
the fact she is taking care of the 
Russians at EYOWF 2011, she did 
not forget her Austrian friends, 
whom she met last year when she 

was working as their attaché at the Europe-
an Cup races in Liberec.
� e Russians will be the strongest in their 
traditional disciplines – Ice Hockey and Fig-
ure Skating. � ey are very confi dent about 
winning a medal in these disciplines. No 
wonder, they are the most successful delega-
tion of all the national teams with a total of 
116 medals – out of which 56 are gold.

� e atmosphere at the 10th European 
Youth Olympic Winter Festival 2011 has 
seized Harcov, where delegations from 
44 countries are accommodated. � e 
number of inhabitants has increased by 
1511. And you can tell the diff erence!
All the athletes are accommodated and 
starting to get familiar with the Olympic 
Village. Some of them have even tried out 
one or more of the six practice venues. Even 
though Harcov has become a multination-
al village, it is easy to tell where the ath-
letes come from. Members of each delega-
tion wear the same outfi ts with the names 
of their countries in large letters. We meet 
Russians, Spaniards, and Swedes... 
� e places of the biggest commotions are 
the entrance halls to the blocks where the 
delegations are staying. � e reason is that 
internet connections and computers are 
available. � e Polish girls are chatting mer-
rily, Latvian ice hockey players are checking 
them out and the Ukrainians are waiting 
for their team to go to dinner. 
Club Tito has become a strategic point. It is 
there where the coaches meet to discuss tac-
tics over a mug of mulled wine. On the oth-
er side the reception resembles a beehive. 

Hungarian, English and German – you can 
hear these languages being shouted and you 
cannot hear your own words for the laughter 
and hubbub. Which is good! � e Olympic Vil-
lage has been immersed in good mood, fun 
and never-ending laughter. 

Gosh Alayrash, representing Andor-
ra in Downhill Skiing, said: “It’s great 
here, everything is of a high quality.”

What really helps is the fact the organisers 
are doing a perfect job. “� e accommoda-
tion is really cool and the organisers are re-
ally nice and helpful at all times. I am look-
ing forward to the fi rst race, I hope to have 
a result among the fi rst ten, perhaps even 
a medal,” said the French biathlete Ajurane 
Sauvage. “I have a very good impression of 
the Czech Republic so far,” commented the 
downhill skier Henrik Christofi shen from 
Norway. Gosh Alayrash, representing An-
dorra in Downhill Skiing, said: “It’s great 
here, everything is of a high quality.” 
� e Czech athletes are satisfi ed, too. “It is 
superb, everybody takes great care of us 
as if we were adult Olympic athletes; the 
accommodation and services are lovely,” 
a group of Czech Ice Hockey players en-
thused. May the perfect facilities and serv-
ice lead to great success!

The Russian delegation received a beautiful welcome cake

ON A VISIT

What do they think of 
the Czech Republic?
 We have asked the participants of 

the European Youth Olympic Festival 
2011 what comes to their mind when 
they hear ‘the Czech Republic’.

Said Fazlagić 
(Bosnia and Herzegovi-
na), team leader:
When I hear ‘the Czech 
Republic’ I know it is 
a very friendly place, the 
inhabitants of which of-
ten visit my country. It 
is good that we are getting to know 
each other!

Karolina Batozynska, Beata Lassak, 
Ena Buchl (Poland), biathletes: 
� e Czech Republic – for us it is ski 
jumping, beer, and also rolls. We 
have diff erent ones than you do. And 
let’s not forget about dumplings and 
fried cheese. 

Márton Kekesi 
(Hungary), Alpine ski 
racer:
When I hear ‘the Czech 
Republic’, I mainly think 
of Ondřej Bank and 
Šárka Záhrobská. I must 
not forget about Pilsen 

and the Škoda company. Last but not 
least, nice and friendly people live there.
Ihor Yashchenko 
(Ukraine), biathlete:
What you are really great 
at in the Czech Repub-
lic is organising sports 
competitions. I can never 
praise it enough. Every-
thing always works here. 
� e Czech Republic has beautiful coun-
tryside, pretty girls, and good beer.

Roberts Bukarts 
(Latvia), 
ice hockey player:
� e Czech Republic – that 
is fantastic beer, the unri-
valled hockey player Ja-
romír Jágr, the unbeata-
ble goalkeeper Dominik 

Hašek, other good hockey goalkeepers, 
and also Škoda.

SURVEY

ON A VISIT
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Sixteen Heroes
 Sixteen gold medallists from each year 

of EYOWF stood on the rostrums at the 
last winter Olympic Games in Vancou-
ver; together they have won 22 medals. 

1st place
Tora Berger (Norway): in the Biathlon 
(15 km) - 2nd in 7.5 km at EYOWF 1999.
Marit Bjorgen (Norway): three times 
in Cross Country Skiing (Skiathlon, In-
dividual sprint, relay), silver (30 km), 
bronze (10 km) – 3rd in 7.5 classical 
technique at EYOWF 1997.
Björn Ferry (Sweden): in the Biathlon 
(12.5 km) – 1st in the Mixed Relay in 
Cross Country Skiing at EYOWF 1995.
Jason Lamy-Chappuis (France): in Nor-
dic Combined (K90/10 km) – 1st in Nordic 
Combined (K90/7.5 km) at EYOWF 2003.
Johan Olsson (Sweden): in Cross Coun-
try Skiing (Relay) and bronze (50 km) 
– 3rd at EYOWF 1997 in the 10 km.
Emil Svendsen (Norway): twice in the Bi-
athlon (20 km, Relay) – 2nd in the 10 km 
and 3rd in the 7.5 km at EYOWF 2003.

2nd place
Dominik Landertinger (Austria): in 
the Biathlon (Relay) – 2nd in the 7.5 km 
and 3rd in the 10 km at EYOWF 2005.
Peetu Piiroinen (Finland): in Snow-
boarding (Half-pipe) – 1st in Half-pipe 
at EYOWF 2005.
Evgeni Plushenko (Russia): in Figure 
Skating (Individual) – 1st (Individual) 
at EYOWF 1997.
Kristina Šmigun-Vähi (Estonia): in 
Cross Country Skiing (10 km) – 2nd and 
3rd in the 5 km at EYOWF 1993.
Tim Tscharnke (Germany): in Cross 
Country Skiing (Team Sprint) – 1st in 
the 10 km at EYOWF 2007.

3rd place
Daria Domracheva (Belarus): in the Bi-
athlon (15 km) – 2nd in Mixed Relay at 
EYOWF 2003
Martin Koukal (Czech Rep.): in Cross 
Country Skiing (Relay) – 1st in the 10 km 
free technique and 2nd in the 10 km clas-
sical technique at EYOWF 1995.
Anja Pärson (Sweden): in Alpine Ski-
ing (Combination) – 1st in Giant Slalom 
and 2nd in Slalom at EYOWF 1997.
Tony Ramoin (France): in Snowboard-
ing (Snowboard Cross) – 3rd in Snow-
board Cross at EYOWF 2005.
Anton Shipulin (Russia): in the Biath-
lon (Relay) - 1st in the 7.5 km and 1st in 
the 10 km at EYOWF 2005.

STATISTICS
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EYOWF: A path to Olympic medals

Speed frightens, singing delights

Does a junior’s sports success automati-
cally mean a ticket to the medal world of 
the adults? Are the heroes of the European 
youth Olympic festivals predetermined to 
become stars as seniors? Without a doubt, 
the statistics processed by the EYOWF 
2011 Organising Committee in the Lib-
erec region off ers an interesting take on 
this topic.
Having made a list of all the 
athletes who have won one of 
the three medals during the 
nine EYOWF festivals since 1993, the Com-
mittee counted that exactly a hundred of 
them had participated in the Vancouver 
2010 Winter Olympics.  
“We only included medallists from individu-
al disciplines because we could not fi nd the 
complete list of ice hockey tournaments. As 
EYOWF tends to have a strictly limited range 
of sports disciplines, the number of those 
who have stood on the winner’s rostrum 

and consequently managed to get to the Ol-
ympics is remarkably high. � is is also doc-
umented in the excellent quality of the festi-
vals, which turns them into a true mirror of 
the future of world sports,” says Vladimír 

Zemánek, Communication 
Coordinator.
Years later, many of these 
hundred successful jun-
iors shone in their disci-
plines, even in Vancouver. 
Sixteen of them managed 
to make the best of their 
talent, taking the fi rst 
three places at the top 

senior event – winning a total of 22 med-
als in Canada!� e cross country skier Mar-
it Bjorgen became no less than a triple Ol-
ympic champion (winning also a silver and 
bronze), with the biathlete Emil Svendsen 
obtaining only one gold medal less. Tora 
Berger triumphed in the biathlon, Jason 
Lamy-Chappuis in Nordic Combined, and 
Johan Olsson in Cross Country Skiing. � ey 
have all pulled off  a win at EYOWF as well 

as in Canada in their traditional disciplines. 
However, the biathlete Björn Ferry was the 
exception, winning in the Mixed Relay at 
the 1995 Festival.It is defi nitely of interest 
that, apart from Lamy-Chappuis, an ace of 
the year 2003, no one else had won at EY-
OWF. In 1997 Björgen took only a bronze 
for the 7.5 km Classic, just as Olsson did in 
the 10 km Free Technique of the same year; 
in 1999 Berger fi nished second in a 7.5 km 
race and Svendsen fared the same at the 
10 km race in 2003.

One hundred medallists of the nine 
preceding EYOWF festivals partici-
pated in the last Winter Olympics in 
Vancouver! 

� e highest number of medal winners, 
participants of the 2010 Winter Olympics, 
took part in the EYOWF 2005 in Monthey 
(19 representatives), with Poprad 1999 
holding second place (17), and Vuokatti 
2001 sending the third largest team to Can-
ada (16).

At present, Ewa Farna is one of the best 
and most popular Czech singers. Although 
hardly anyone knows that just a few years 
ago she was singing while skiing between 
gate poles. She has since stopped skiing 
professionally but remained a loyal fan of 
many other winter sports.
� e sport I follow most is Ski Jumping; 
I like the Polish athlete Adam Malysz. Nat-
urally I also root for Alpine Skiing, where 
my favourite is Šárka Záhrobská. I also en-
joy Snowboarding and have always loved 
Skating. For example, I greatly admire Fig-
ure Skating, which is beautiful and I would 
love to give it a try. 
What was your skiing career like?
For about four seasons I did the Alpine 
Skiing disciplines, thanks to which I have 
strong legs. I competed for the Moravian-
Silesian region and twice I took part in 
the national championships. I did the Gi-
ant slalom, slalom, sometimes even the Su-
per G but I was no good at it. I felt quite 
scared and did not enjoy the adrenaline 
that much. 
Which discipline did you like best?
My favourite was slalom. It is not that fast 
and technique plays a major role. Some-
times I regret that my slalom days are over. 
My brother skis as well but has had a few 
injuries, which put me off  a bit too. How-
ever, anything can happen in singing too. 
Although I sing even when ill, it is not so 

risky. In terms of discipline, competitive-
ness, preparation and responsibility, racing 
has given me a lot and it comes in handy 
even when singing. 
Why did a promising skier turn into a suc-
cessful singer?
My family has a very active approach to mu-
sic and sports. I have been singing all my 
life. At one singing contest I was off ered 
a contract, which triggered my career. All 
of a sudden I could see myself on hit pa-
rades and I had a CD released. Another thing 
is that I can get up much later than when 
I was skiing. � at suits me as I am quite lazy. 
I used to have to get up at fi ve in the morn-
ing to be up on the slope at six; I skied until 
nine and then went straight to school. 
� at must have been really tough for 
a young girl...
Yes, it was quite hectic. I could not take 
it physically now. In addition, I was more 
of an average skier; I was not particularly 
good. One day I climbed the slope, looked 
down the run, told myself: “No way!”, and 
broke down in tears. I fi nished somewhere 
in the bottom half of the fi eld but I had 
a good feeling because I had started and 
fi nished the race, unlike some others. But 
I did not see my future in skiing. However, 
it is true that I would sing to myself when 
skiing down the slopes.  
Which of the eight sports disciplines of 
the EYOWF 2011 programme would you 
venture to do?
To race I would defi nitely go for the skis, on 
which I feel most at home. For fun I would 

choose Snowboarding, and to watch it 
would have to be Ice Hockey. Being from 
Třinec, I went to hockey matches a few 
times when I was little. � e local atmos-
phere is breathtaking; I would start cheer-
ing straight away. I am not sure if I will 
manage to participate in EYOWF 2011 as 
a spectator but I wish the athletes all the 
best. You are awesome; I admire you, cheer 
for you and think of you. 

BEHIND THE SCENE

GRILLING

The Norwegian cross country skier Marit Björgen (left) celebrated three gold medals in Vancouver, the Russian fi gure skater Evgeni Plushenko won silver

The singer Ewa Farna is a sport fan

Swedish skier Olsson



The fl ame of the European Youth Olympic Festival 2011 was lit in the Liberec Tipsport Arena this Sunday at 20:56

Olympic Flame Finally Lit!
� e curtain has gone up. � e 10th Euro-
pean Youth Olympic Winter Festival 2011 
(EYOWF) was ceremoniously opened yes-
terday. � is happened precisely at 20:08 at 
a Ceremonial Opening in the packed Lib-
erec Tipsport Arena, when the President 
of the Senate of the Czech Republic, Milan 
Štěch, uttered the opening lines. It was all 
witnessed by representatives of 44 teams 
of young athletes, the President of the In-
ternational Olympic Committee (IOC), the 
Belgian Jacques Rogge, and the head of 
the Association of the European Olympic 
Committees (EOC), Patrick Hickey, from 
Ireland.

“� e Opening Ceremony was conceived 
as a journey around the history, inven-
tions, and symbols of the Czech Repub-
lic.” - Pavel Jakubec and Jitka Mrázko-
vá, script writers and directors of the 
Opening Ceremony.

� e Opening Ceremony, presented in Czech 
and English by the TV and radio present-
er Libor Bouček, was designed as a jour-
ney around the history, inventions, and 
symbols of the Czech Republic. It consist-
ed of three topical and philosophical levels. 
� e fi rst one was a “heart” as a symbol of 
pulsating life and at the same time a sym-
bol of the Czech Republic as the heart of 

Europe. � e second level introduced lead-
ing Czech personalities, inventions, and 
symbols in the section titled “What did the 
Czechs give the world?”. � e last level de-
picted the future – demonstrated by a “ro-
bot” from the writer Karel Čapek and new 
technologies, the “nanotubes”, symbolizing 
future generations.  

THE OPENING, MINUTE BY MINUTE
19:50. � e Opening Ceremony starts vigor-
ously with a drum show delivered by the 
Aries band.
19:53. Presenter Libor Bouček opens the 
Ceremony, welcoming athletes from 44 
countries.
19:55. A parade of fl ags and the presenta-
tion of countries begins. � e fl ag of Greece 
is paraded fi rst, followed by teams in alpha-
betical order, with the fl ag of the Czech Re-
public concluding the parade.
20:36. The President of the EYOWF 2011 
Organising Committee Roman Kumpošt 
delivers his brief address in English.  
20:40. Jacques Rogge, the President of the 
International Olympic Committee gives his 
speech, stating that “the biggest stars of 
the European Youth Winter Festival are 
the young athletes who will remember 
this event for the rest of their lives”
20:43. Patrick Hickey, President of the 
EOC, delivers his address.
20:45. “I declare the 10th European Youth 
Olympic Festival open,” says Milan Štěch, 
the President of the Czech Senate. 

20:47. � e Olympic Anthem resounds 
through the Arena, an unfurled Olympic 
fl ag is brought in and raised.
20:56. � e Olympic Torch, brought here at 
the end of January from the Panathinaiko 
Stadium in Athens, enters the Arena. An 
acrobat on a rope is lowered from a ramp 
placed under the roof and meets the Torch 
bearer in one well-timed moment. He re-
ceives the Torch head down from the run-
ner and rises back in the direction of the 
cauldron, which he then lights.
20:57. � e athlete Jessica Jislová and the 
judge Michal Škop take their oaths in 
English.

“I declare the 10th European Youth Ol-
ympic Winter Festival 2011 open.” - 
Milan Štěch, President of the Senate 
of the Parliament of the Czech Repub-
lic, yesterday precisely at 20:45. 

21:00. � e children’s choir Severáček sings 
the national anthem.
21:04. � e art block called “What did the 
Czech Republic give the world” starts. King 
Charles IV appears, as well as the teacher 
Komenský, Čapek’s “robot” and the legen-
dary plastic explosive Semtex.
21:30. � e programme concludes with 
a concert by the group Eddie Stoilow, who 
recorded the offi  cial song of the Festival.
21:50. Two hours later, the Opening Cere-
mony is over. � e races of the 10th EYOWF 
may begin.

OPENING CEREMONY
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“I would like to assure you 
that the entire Organising 
Committee will do every-
thing they can to prepare the 
best possible conditions for 
all the festival participants.”
Roman Kumpošt, President of the 
EYOWF 2011 Organising Committee 

President’s hard day
 A hectic programme awaits the Pres-

ident of the International Olympic 
Committee Jacques Rogge this Mon-
day. First, the top representative of 
world sport is to arrive 
in the morning at the ski 
venue in Vesec to watch 
the fi rst Cross Country 
Skiing EYOWF 2011 fi nals, 
which start at 10 am – the 
7.5 km girls’ race. At 11:30 am he has 
a press conference planned with ac-
credited journalists at the Liberec Zlatý 
lev Hotel. At 2 pm he needs to be in 
the offi  ce of Petr Nečas, Prime Minis-
ter of the Czech Republic, at the Offi  ce 
of the Government in Prague. Follow-
ing the meeting, Mr. Rogge will give 
interviews to Czech Television and oth-
er media.

Injured torchbearer
� e forward of the Czech national 
hockey team, Josef Mikyska, has suf-
fered a great personal disappoint-

ment. During one of the 
last training sessions of 
his team he injured his 
groin so badly that he is 
unable to take part in the 
tournament. � is loss is 

all the worse for Mikyska because he 
was supposed to carry the torch with 
the Olympic fl ame at the Opening Cer-
emony in the Tipsport Arena. His role 
of torchbearer will be taken over by the 
ski jumper Vít Háček.

Sons on the family track
� e EYOWF 2011 festival programme 
will feature interesting contests that 
will introduce the sons of famous offi  -
cials who are connected to 
the European Youth Olym-
pic Festival through work 
or diplomatic duties. In Al-
pine Skiing it will be, for 
example, Nicholas Moyni-
han (born 31 March 1994 – on the left), 
the son of Lord Colin Moynihan, Chair-
man of the British Olympic Association. 
� e Executive Director of the Organis-

ing Committee, Kateřina 
Nyčová, will be doubly 
anxious because her son 
David (born 28 Febru-
ary 1993 – on the right) 
is a member of the Czech 

Cross Country Ski team.
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