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Milí dobrovolníci,

právě držíte v rukou další číslo čtvrtletníku pro Týmáky, a protože je mezi vámi mnoho 
těch, kteří jej otevírají vůbec poprvé, tak nám dovolte přivítat nové tváře mezi námi. 
Od května se řady EYOWF TEAMU rozrostly o další členy téměř dvojnásobně, což je 
skvělá zpráva nejen pro organizační výbor, ale věříme, že také pro vás. Jsme moc 
rádi, že spolupráce na přípravách a organizaci EYOWF 2011 vás zaujala natolik, že 
jste ochotni přispět rukou ke společnému dílu. A věřte, že vaše pomoc bude opravdu 
potřeba, protože celá „sportovní Evropa“ od nás očekává skvělý festival připravený na 
té nejvyšší úrovni. Věříme, že i vy nám pomůžete docílit toho, aby takový doopravdy 
byl. Našlápnuto máme opravdu dobře.

Na následujících stránkách čtvrtletníku se dozvíte informace týkající se aktuálního 
dění na přípravách festivalu, dále vám přiblížíme, co pro vás v rámci bonusů pro Týmá-
ky připravujeme, a také se vám představí maskot festivalu rampouch Rampič Fundič. 
Pokud chcete být s Rampičem v kontaktu a vědět, co všechno vyvádí a kde byl, tak si 
ho přidejte mezi kamarády na Facebooku, kde má svůj profil. Bude za to rád a svými 
hláškami vás nudit určitě nebude☺

Doufáme, že se nám daří průběžně vám poskytovat všechny potřebné informace nejen 
o přípravách samotného festivalu, ale také o naší vzájemné spolupráci. Na poslední 
straně naleznete souhrn všech zdrojů, ze kterých jsou tyto informace pro vás dostup-
né. Samozřejmě nám také můžete kdykoliv napsat nebo zavolat.

Díky za vaši spolupráci a za to, že jste s námi.

Vanda Šulcová a Tereza Milerová, EYOWF TEAM

Vanda
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EYOWF TEAM 
se rozrůstá
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Nábor dobrovolníků pro 10. Zimní evropský olympijský festival 
mládeže (EYOWF) 2011 byl zahájen již v dubnu 2009. Na Hrách 
IV. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky (ODM) v úno-
ru 2010, které byly velkou generálkou pro EYOWF 2011, spolu-
pracovalo již 130 přihlášených dobrovolníků. 

Náborová kampaň dobrovolníků se od května rozjela na plné 
obrátky a do řad dobrovolnického EYOWF TEAMU nyní přibývají 
každým dnem noví zájemci. Nábor probíhá prostřednictvím webo-
vých stránek festivalu, inzercí v tisku, dále prostřednictvím nábo-
rových plakátů a webových stránek vybraných vysokých škol po 
ČR, letáků umístěných ve sportovních zařízeních a samozřejmě 
také na prezentačních akcích festivalu. 

V současné chvíli se začínají řady přihlášených dobrovolníků blížit 
finálnímu počtu pro spolupráci na samotné akci, která vyžaduje 
účast téměř čtyř stovek pomocníků. 

Průměrný nárůst přihlášených dobrovolníků každý den 
Nejvíce dobrovolníků přihlášených za den (24. 5. 2010) 
Počet distribuovaných plakátů po sportovních, kulturních 
a vzdělávacích zařízení	 	 	 	 	
Zastoupení dobrovolníků ženského pohlaví ke konci května 2010
Zastoupení dobrovolníků mužského pohlaví ke konci května 2010		
Počet dobrovolníků z Libereckého kraje    
Počet dobrovolníků studujících SŠ    
Počet dobrovolníků studujících VŠ    
Průměrný počet denně přijatých emailů od dobrovolníků  
Počet dní do zahájení EYOWF 2011 od 1. 7. 2010	 	

Náborová kampaň dobrovolníků bude probíhat až do listopadu 
2010. Uvítáme, pokud do EYOWF TEAMU přivedete své známé 
a kamarády, kteří mají chuť se zapojit do spolupráce, a získat tak 
mimo zimní soupravy adidas a dalších bonusů i mnoho nových 
zážitků, zkušeností a nových přátel. Do týmu se lze přihlásit přes 
webové stránky www.eyowf2011.cz.  

Všichni dobrovolníci se potkají během jedné z posledních lis-
topadových sobot na společném hromadném setkání, na kte-
rém bude účast VŠECH členů EYOWF TEAMU NEZBYTNÁ! 
Předběžně s tímto obdobím, prosím, počítejte! 
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Čau lidi,
rád bych se vám všem konečně představil. Jsem velký rampouch Rampič Fun-
dič a stal jsem se maskotem 10. Zimního evropského olympijského festivalu 
mládeže (EYOWF) 2011, který bude v únoru příštího roku v Libereckém kraji. 
Ani se nedivím, že zrovna já jsem symbolem sportovního festivalu, který v Čes-
ké republice ještě nikdy nebyl. Jsem totiž pořádný borec a tenhle festival 
bude pěkná makačka. Skoro bych řekl, že procházka hooodně ledovým 
sadem, haha!	

Na EYOWF se sjedou mladí špičkoví sportovci z úplně celé Evropy! Těm nej-
starším bude osmnáct let. Nebojím se jich, protože jazykama jsem vybavenej, 
a přímo těma ledovýma! Těším se, jak si s nimi poklábosím buď na živo, nebo 
přes face. Jsem totiž in a mám samozřejmě i svůj facebook. Tady se mnou 
můžete kdykoliv pokecat, zjistit, co se právě vycoolilo a hlavně očíhnout moje 
podařený fotky z akciček, a to až do startu festivalu. Ty jo, už aby tu byl. 

Moc se těším na všech osm disciplín. Mě zimní sporty baví a užívám si je, 
protože jsem v nich fakt dobrej! Když tak tuhnu venku, občas vidím u někoho 
přes okno závody v televizi a musím se fakt smát. To je to tak těžký ujet pár set 
metrů v korytu na snowboardu? Padaj tam jak hrušky. Pche, to já bych to pro-
svištěl, to by všichni koukali. Nebo ti běžci, neudejchaj pár kilometrů…no jo, no, 
kdo nemá promrzlý plíce jak já, to nedá☺ A hokejisti? Řítí se sami na bránu 
a	stejně ji netrefí. To jsou ty zahnutý hokejky - kdyby byly rovný, jako jsem já, 
to by padalo gólů a ti vycpaní brankáři by byli zbyteční!

Všichni borci, kteří dorazí na EYOWF 2011, se však můžou spolehnout, že si je 
parádně prověřím. Jak jim budu pořád v patách, a jak jim dám zabrat! Běžcům 
občas zlomím hůlku a vyměním „mázu“, hokejistům hned na začátku šoupnu 
vlastňáka, sjezdařům shodím branku nebo pošlu mlhu, skokanům zase vítr 
a snowboarďákům hustou chumelenici, krasobruslařům občas podrazím 
nohu a překroutím piruetu, biatlonistům zatemním mušku tak, že netrefí ani 
vrata od stodoly! A hned uvidíme, jak si se všemi nástrahami poradí a jak to 
s nimi zamává, zatímco já se budu za stromem škodolibě smát, až se budu 
za ledový pupek popadat☺
	
Slibuji, že budu hodně tvrdý soupeř a na souboje s ostatníma se už hrozně moc 
těším. No, a když přesto někdo všechny moje nástrahy, lsti a pastičky úspěšně 
zvládne a půjde si dokonce v cíli pro medaili, tak mu nakonec uznale zatleskám 
a nabídnu mu i své ledové objetí. Protože to bude opravdový šampion, kterého 
hned tak něco nezaskočí a stane se jednou velkou hvězdou i mezi dospěláky.

Takže sportu zdar a mně ještě větší!

Váš Rampič Fundič
P. S.: Jo, a pokud by vás to zajímalo, tak mě vytvořili v libereckém grafickém 
studiu Listdesign.

R a m p i č

Představení 
Rampiče Fundiče
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Milan Jirásek: 
Dobrovolník je tváří celé akce, 
proto by neměl ztratit úsměv

Předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek během svého života navštívil celkem 
jedenáctkrát olympijské hry. Právě on tak může velmi dobře posoudit, jak dobrovolníci fun-
gují při takto významných sportovních akcích v různých koutech světa. Jednu takovou akci 
totiž zažije příští rok i Liberecký kraj, do kterého se v rámci EYOWF 2011 sjedou závodníci 
z celé Evropy.

Jsou dobrovolníci důležití pro konání velké sportovní akce, jakou bude i EYOWF 2011?
Všechny takové akce stojí právě na dobrovolnictví. Dobrovolníci jsou vyjma počasí tváří celé 
akce, ovlivňují pohled na celkovou sportovní událost. V tom hraje velkou roli jejich kompetent-
nost. Je důležité, zda jsou školeni a jsou schopni tu funkci plnit tak, že netápou, jsou schopni 
poradit, nejsou zmateční. A ještě důležitější je, jestli jsou tam rádi, pracují z přesvědčení a s lás-
kou. V tu chvíli jim totiž ani nevadí, že mrznou a moknou, nebo mají třeba svěřenou i nezáživnou 
funkci, kdy pak z celé akce jako je olympiáda nebo mistrovství světa nemají vůbec nic. Jen hezký 
pocit, že pomáhají dobré věci.

Kde jste zažil nejlepší dobrovolníky a proč?
Třeba na letošní olympiádě ve Vancouveru byli dobrovolníci opravdu skvělí. Po olympiádě v austral-
ském Sydney dokonce o práci dobrovolníků vyšla i kniha. Ale velkým překvapením byla olympiáda 
v Pekingu. Dobrovolníci byli vesměs studenti, velmi dobře jazykově vybaveni. A nejenže perfektně 
uměli vykonávat své funkce, ale zároveň z nich vyzařovalo, jak jsou hrdí, že mohou jako dobrovolníci	
sloužit. Všichni jsme čekali, že právě zde bude organizace pod vojenským drilem, státní kontrolou. 
Ale ti lidé to nemohli hrát, bylo vidět, že to vychází z nich. A když se s námi loučili, vesměs plakali, 
což bylo i pro nás opravdu dojemné. 

Jakými ideálními vlastnosti by měl dobrovolník oplývat?
Měl by hlavně zachovat trpělivost a být přívětivý. Když vidíte mladého člověka s úsměvem, který se 
vám snaží pomoci, ačkoliv řešení problému nezná, snáz mu jeho nedostatky odpustíte. Když jde 
o	důležitou věc, smysl pro povinnost v naší zemi všeobecně je. Spousta dobrovolníků pro EYOWF 
2011 má zkušenosti i z letošní olympiády dětí a mládeže. Teď jim sice přibude nutnost cizího jazy-
ka, ale mladí se i v tomto směru velmi zlepšují a i tím dokáží dělat dobré jméno. Přál bych si, aby 
měli dobrý pocit, že slouží dobré věci. A aby je nepřešel úsměv od první do poslední chvíle, i když 
bude špatné počasí a nebude se dařit.
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Bonusy 
pro Týmáky

Pro všechny Týmáky, kteří vstoupí do EYOWF TEAMU a zú-
častní se festivalu v únoru 2011, připravil organizační 
výbor v rámci věrnostního programu nejrůznější bonusy. 
Jedná se nejen o zimní oblečení adidas, které všichni dob-
rovolníci obdrží, ale také o možnost uplatnění mnoha slev 
od partnerů EYOWF 2011.

Seznam všech bonusů, který je aktuální v době vydání 
tohoto čísla čtvrtletníku a bude se s největší pravděpo-
dobností ještě rozrůstat, je následující:

Zimní	oblečení	v	hodnotě	15	tisíc	korun
Komplet bude obsahovat zimní bundu, u které 

lze oddělit vnější a vnitřní část a nosit je samo-

statně, dále pak zimní kalhoty a vestu pod bun-

du. Oblečení bude mít černou barvu s bílým 

potiskem loga EYOWF 2011 a bude doplněno 

výraznými barevnými čepicemi a rukavicemi.30%	sleva	na	nákupCeloroční sleva na zboží adidas ve výši 30% 

z maloobchodní ceny. Počet nákupů se sle-

vou je bez omezení, a to v následujících 

obchodech:
OC SKALKA - Milínská 134, Příbram III. / OC FÉNIX - Pražská 

148, Příbram III. / OC VARYÁDA - Freyova 35, Praha 9 / OC 

BONDY - Kapitána Jaroše 375/31, Karlovy Vary / OC IGY 

- tř. Václava Klementa 1959, Mladá Boleslav / OC CITYPARK 

- Pražská 1274/24, České Budějovice / OC FÓRUM - Bílinská 

3490/6, Ústí nad Labem / NC Géčko - Růžodol I 599, Liberec /	

OUTLET STORE - Věštínská 270/1, Praha 5- Radotín
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Permane
ntka	

na	30	vs
tupů	

za	cenu	
10	vstup

ů

	
Zvýhodněná cena permanentky na 30 

vstupů za 1 100 Kč, která opravňuje ke 

vstupu do bazénu, posilovny a aerob-

ního sálu. Každý dobrovolník má nárok 

na 1 permanentku.

10%	sleva	na	nákup	zboží	bez	omezení	výše	a	počtu	nákupů
E-shop pro zdravé sportování. Doplňky výživy 
pro rovnováhu námahy a regeneraci, posilova-
cí a aerobní stroje, posilovací věže, kolečkové 
brusle, trampolíny, stoly na kulečník a stolní 
tenis, další sezónní zboží a sportovní vybavení.  

O formách využití jednotlivých slev vás budeme samozřej-
mě ještě informovat, stejně tak jako o případných změnách 
v bonusech pro členy EYOWF TEAMU, které jsou vyhrazeny.



Odposlechnuto při křtu 
maskota Rampiče

Na tiskové konferenci 10. června 2010 v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci 
slavnostně pokřtili patroni festivalu Lukáš Bauer, Tomáš Verner, Roman Koudelka 
a Marek Schwarz za asistence předsedy Českého olympijského výboru Milana 
Jiráska oficiálního maskota EYOWF 2011 v Libereckém kraji - rampoucha 
Rampiče. Ještě předtím však zaznělo mnoho zajímavých informací.

Osm hvězdných patronů
EYOWF 2011 je prestižní soutěží pro mladé závodníky do osmnácti let. Organizační výbor festivalu 
však oslovil také nejlepší české reprezentanty v zimních odvětvích a požádal je o podporu a záštitu. 
Osm disciplín, které jsou na programu této akce, tak získalo špičkové patrony. Stali se jimi - v alp-
ských disciplínách Šárka Záhrobská, v běhu na lyžích Lukáš Bauer, v biatlonu Veronika Vítková, 
v	krasobruslení Tomáš Verner, v ledním hokeji brankář Marek Schwarz, ve skoku na lyžích Roman 
Koudelka, v severské kombinaci Pavel Churavý a ve snowboardingu Michal Novotný. „Spojení 
festivalu s předními sportovci pomůže zvýšit povědomí o soutěži na veřejnosti. Na druhé straně si 
naopak mladí sportovci ve srovnání s českou sportovní elitou uvědomí, jak dlouhá a trnitá bude ještě 
jejich cesta vzhůru - k výkonům a výsledkům jejich slavných vzorů,“ říká Roman Kumpošt, čestný 
prezident organizačního výboru EYOWF 2011.

Lukáš Bauer: fantastický zážitek!
Lukáš Bauer, nejlepší český běžec na lyžích a trojnásobný medailista ze zimních olympijských her, 
o své záštitě jubilejního festivalu dlouho nepřemýšlel. „Pořádání zimního festivalu v Libereckém kraji 
samozřejmě podporuji. Sám jsem už čtyřikrát startoval na olympijských hrách a vím, jaký je to fan-
tastický sportovní i společenský zážitek. Pro mladé sportovce to bude představovat jejich dosud 
největší životní soutěž a současně i obrovskou motivaci do další kariéry. Lyžování potřebuje nové 
vzory a věřím, že EYOWF 2011 nabídne důstojné pokračovatele naší generace s Northugem, 
Colognou, Pillerem Cottrerem a dalšími skvělými soupeři,“	přeje si patron Lukáš Bauer.
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Prezident MOV chybět nebude
Slavnostního zahájení EYOWF 2011 se v liberecké Tipsport areně zúčastní prezident Mezinárod-
ního olympijského výboru (MOV) Jacques Rogge, který v 90. letech minulého století sám patřil ke 
spoluzakladatelům těchto letních a zimních festivalů. Svou účast už pořadatelům písemně potvr-
dil a kromě zahajovacího ceremoniálu v dalších dnech počítá i s návštěvou některých sportovišť. 
„Jeho přítomnost bude přesvědčivým důkazem o mimořádném významu této akce,“ uvádí Milan 
Jirásek, předseda Českého olympijského výboru. 

Dopravu posílí škodovky
Zimní festivaly se jako akce nekomerčního charakteru nikde v Evropě neobejdou bez financo-
vání z veřejných rozpočtů. V případě EYOWF 2011 se přesto daří sponzorsky zapojit i některé 
významné firmy. Počátkem května se oficiálním dodavatelem festivalu stala automobilka Škoda 
Auto. Její zástupci předali v Mladé Boleslavi pořadatelům první dva z celkem padesáti vozů 
této značky. „Automobily bude využívat nejen organizační výbor podle aktuální potřeby, ale 
poslouží i k přepravě hostů, šéfů jednotlivých misí a menších výprav,“ upřesňuje Martin Ditrich, 
ředitel EYOWF 2011, o.p.s.

Roman Kumpošt zvolen do předsednictva FIS 
Vynikajícího diplomatického úspěchu dosáhl Roman Kumpošt, dlouholetý lyžařský činovník a sou-
časně čestný prezident organizačního výboru EYOWF 2011 v Libereckém kraji. Na kongresu 
v turecké Antalyi byl zvolen 4. června do předsednictva Mezinárodní lyžařské federace 
(FIS). V osmnáctičlenném vrcholném lyžařském orgánu nahradil předsedu Českého olympijské-
ho výboru Milana Jiráska, který už tentokrát znovu na tuto funkci nekandidoval.
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Ze zákulisí příprav

Přírůstky „do rodiny“
V sobotu 24. dubna se v liberecké porodnici narodila Jiřímu Erbenovi, technic-
kému řediteli EYOWF 2011, holčička Gabriela. O pár dnů později, v úterý 18. 
května, se následně šťastnou maminkou stala také manažerka krasobruslení 
Jitka Mokrá, které se v Praze narodil kluk jako Buk Vojta☺ Oběma přejeme 
hodně zdraví a štěstí!

EYOWF 2011 má své tváře
EYOWF 2011 podpoří také talentovaní čeští sportovci. Všech osm disciplín, jež 
jsou na programu, bude propagovat osm mladých reprezentantů – potenciál-
ních účastníků festivalu. Tyto závodníky, kteří se stanou i „tvářemi“ jednotlivých 
soutěží, vybrali organizátoři po konzultaci s managementem jednotlivých spor-
tovních disciplín. Alpské disciplíny zastupuje Ester Ledecká	z Prahy a běh na 
lyžích Petra Hynčicová z Liberce. Biatlon podpoří Jessica Jislová z Jablonce
nad Nisou, krasobruslaře Petr Coufal z Ostravy a hokejisty Josef Mikyska	
z	Frýdlantu. Skoky na lyžích zastřeší Vít Háček z Harrachova, severskou kombinaci 
Ondřej Kelnar z Valašského Meziříčí a snowboardisty Eva Samková z Vrchlabí.

Na Maltě s potleskem a chválou
Výkonná ředitelka Kateřina Nyčová a ředitel obecně prospěšné společnosti 
EYOWF 2011 Martin Ditrich se na začátku června zúčastnili v maltské metropo-
li La Valettě semináře Asociace evropských olympijských výborů (EOV). Hlavní 
náplň semináře tvořily především prezentace nejvýznamnějších soutěží, které 
jsou na programu v blízké budoucnosti. Součástí třídenní akce byla také oficiál-
ní prezentace aktuálního stavu příprav festivalu 2011, která trvala dvacet minut. 
Účastníci jednání ji vyprovodili potleskem. Žádné dotazy nezazněly - dílem 
i proto, že všem delegátům byly předány desky s veškerými informacemi, speci-
álním newsletterem a také antistresovým míčkem s logem☺ Nejvíce zástupce 
EYOWF 2011 potěšila chvála, které se jim dostalo z úst samotného předsedy 
EOV Patricka Hickeyho a předsedy komise EYOWF Guida de Bondta. I ostatní 
aktéři jednání vyjadřovali spokojenost s průběhem příprav i vysoce nastavenou 
úrovní organizace, sportovišť i zázemí našeho festivalu.

Odešel Petr Doležal - odborník, přítel a čestný člověk
V úterý 25. května ve večerních hodinách zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve 
věku jednašedesáti let Petr Doležal, předseda správní rady obecně prospěšné 
společnosti EYOWF 2011. V Petrovi Doležalovi ztrácíme nejen zasvěceného 
odborníka, ale zejména dobrého člověka a  přítele, jednoho z nás.
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Nezapomeňte, že…
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…všechny aktuální informace pro členy EYOWF TEAMU pra-
videlně umisťujeme na webové stránky www.eyowf2011.cz 
do složky Dobrovolníci – „aktuálně pro členy“. Měsíčně 
také dostáváte do svých e-mailových schránek newslette-
ry informující o aktuálním dění kolem festivalu a dobrovol-
nické čtvrtletníky chodí do vašich rukou každé 3 měsíce.

…jednu z posledních listopadových sobot se bude konat 
hromadné setkání VŠECH dobrovolníků, kteří se budou 
podílet na organizaci EYOWF 2011. Proto si, prosím, ten-
to termín zvýrazněte ve svých kalendářích a udělejte si na 
toto setkání čas. 

…pokud přivedete do EYOWF TEAMU 4 nové členy, kteří se 
budou aktivně podílet na přípravách a organizaci festivalu, 
získáte od nás EXTRA PROMO balíček, kde naleznete: USB 
flash, tričko, lahev na pití, desky s blokem a tužkou, karabi-
nu a post-it – vše s logem EYOWF 2011.

…pro naši vzájemnou spolupráci je zapotřebí mít pode-
psanou Smlouvu, která je uzavřena mezi vámi a obecně 
prospěšnou společností EYOWF 2011. Smlouva chrání obě 
spolupracující strany před poškozením zaviněným vědo-
mým i nevědomým zapříčiněním.  Podepsání smlouvy je pro 
spolupráci na přípravách a organizaci festivalu nezbytné. 

…v případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete kdy-
koliv obrátit. Kontaktní údaje naleznete na zadní stra-
ně čtvrtletníku.

já	a	
zapomínat?!
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lidi, připojte se ke
mně na facebooku,
jasný?	
jsem	Rampič	
Fundič!	
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EYOWF 2011, o.p.s.
Masarykova 457/4
460 01 Liberec
Tel.: 484 840 236
www.eyowf2011.cz

Koordinátorka dobrovolníků: vanda.sulcova@eyowf2011.cz
Manažerka dobrovolníků: tereza.milerova@eyowf2011.cz
Facebook: Rampič Fundič, Dobrovolníci ODM 2010 a EYOWF 2011


