
Nejhezčí jsou „Oranjes“
 Hned po slavnostním zahájení zasedla 

dámská část organizačního výboru, kte-
rá se narychlo přeměnila v módní poli-
cii. „Nejvíce se nám líbilo veselé oblečení 
Nizozemců, jejich oranžová barva v Ti-
psport areně doslova zářila,“ shrnula ná-
zory expertek manažerka Helena Bízo-

vá. Dále zaujali 
Rumuni s bílými 
čepičkami a ná-
pisem EYOWF 
2011, žlutomod-
ří Ukrajinci, při-
pomínající svý-
mi národními 
barvami švéd-
skou výpravu, 
a také rozjásaní 
a veselí „červe-

ní“ Švýcaři. Pestrými až divokými moti-
vy trikolóry zaujala i česká výprava, která 
tak navázala na nápadité oblečení olym-
pioniků z  Česka ve Vancouveru 2010. 

Sjezdaři na internetu
 Příznivci alpského lyžování mohou sle-

dovat soutěže evropské olympiády mlá-
deže 2011 nejen na svazích 

sjezdovky na Ještědu, ale také 
z domovů na obrazovkách 

svých počítačů prostřednic-
tvím internetové televize. Na adrese  

http://live.fisski.com/live6788.htm  
se totiž postupně odvysílají všechny zá-
vody v obřím slalomu i ve slalomu spe-
ciál. První kola soutěží chlapců i dívek 
začínají vždy dopoledne v 9:30 hodin, 
druhá kola jsou na programu odpoledne 
ve 14:30 hodin.

Chystají se Evropské hry
 Zdá se, že evropský sport bude mít 

v blízké budoucnosti o jednu význam-
nou soutěž víc. Představitelé Asociace 
evropských olympijských výborů (EOV) 
se velice vážně zabývají myšlenkou na 
organizaci Evropských her. „Ano, je to 

pravda. EOV už připra-
vil detailní studii této 
soutěže. Inspiraci jsme 
hledali v podobných 
kontinentálních akcích 
v Asii, Africe i Americe. 

Výrazně jsme pokročili, ale rozhodnutí 
je ještě vzdálené. Nyní se chystám sezná-
mit s naší vizí také prezidenta Meziná-
rodního olympijského výboru Jacquerse 
Roggeho,“ prohlásil prezident EOV Pat-
rick Hickey. 

Petra Nováková udělala šestým místem v běhu na 7,5 km radost českým fanouškům

Prezident fandil běžkyním
Prezident Mezinárodního olym-

pijského výboru Jacques Rogge 
si nenechal ujít hned první zá-

vod 10. Zimního evropskýého 
olympijského festivalu mládeže v Liberci. 
Včera ráno se přijel podívat do areálu ve 
Vesci na běh na lyžích – závod dívek na 
7,5 kilometru.
Nejvyšší představitel světového olympismu 
dorazil do Vesce v koloně, kterou do spor-
tovního areálu navedl policej-
ní vůz. Společně s Roggem, 
bývalým jachtařem a ragbis-
tou, přijel do areálu ve Vesci 
také předseda Českého olympijského výbo-
ru Milan Jirásek a člen MOV a bývalý oště-
pař Jan Železný.

Jacques Rogge se ve Vesci sice zdržel asi jen 
půl hodiny, přesto si nenechal ujít atmosfé-
ru závodu, chtěl být blízko vycházejících 
sportovních hvězd. Navštívil cílový pro-
stor, kde s velkým zaujetím sledoval finiš 
závodnic. Přímo mezi ně ale Rogge nešel. 
„Nemám vhodné boty,“ omluvil se s úsmě-

vem na tváři, přičemž are-
ál ve Vesci ocenil jako vel-
mi pěkný. 
„Návštěva pana Rogga pro-
běhla bez problémů, bez 
zádrhelu,“ řekl k návště-
vě významné osobnosti 
Petr Mach, manažer závo-
dů v běhu na lyžích. Podle 
něj sledoval Jacques Rogge 

velmi těžký závod. Pro tuto věkovou kate-
gorii je trať ve Vesci hodně náročná. „Navíc 
nám úplně nepomáhá počasí, přes noc nám 

napadl sníh a na řadě míst byl hodně měk-
ký, což nebylo ideální,“ objasnil Mach a do-
dal:  „Jinak jsem ale spokojený, byli jsme 
prvními závody na EYOWF 2011 a dopadlo 
to dobře.“
Atmosféru si pochvalovala také vítězka zá-
vodu Sofia Henrikssonová. „EYOWF i to 
dnešní vítězství pro mě znamená hodně 
moc, je to dobrá zkušenost, v budoucnu 
mě to posune zase o kus dál,“ uvedla mla-
dá Švédka, která na obtížné trati nadělila 
ostatním soupeřkám celou půlminutu.
I podle Josefa Kubiceho, trenéra české re-
prezentantky Petry Hynčicové, byl závod 
ve Vesci hodně náročný, ale také velmi kva-
litní. „Pro většinu těch dívek to byly prv-
ní opravdu velké mezinárodní závody, tím 
spíš, že se na ně přijel podívat i pan Rogge, 
což bylo pro holky náročné i na psychiku,“ 
uvedl Kubice.
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 „Pro mladé sportovce je EYOWF vel-
kou příležitostí pro jejich sportovní  
rozvoj – na počátku mé 
kariéry bohužel taková 
možnost nebyla.”
Jan Železný,  
člen Mezinárodního 
olympijského výboru
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 Nešťastně začala ev
ropská olympiáda mlá
deže 2011 pro Bariose 
Grose Gabriela, patnác
tiletého sjezdaře z An
dorry. Ten na sjezdovce 
na Ještědu mimo oficiál
ní trénink upadl tak nešťastně, že mu
sel být přepraven vrtulníkem rychlé zá
chranné služby do nemocnice v Liberci. 
Zranění mladého závodníka jsou sice 
vážná, ale jeho stav je stabilizovaný 
a nehrozí mu trvalé následky. Festival 
však pro něj bohužel skončil. Všichni 
účastníci EYOWF 2011 přejí Bariosovi 
brzké uzdravení a úspěšný návrat na 
sjezdařské tratě!

Festivalový Valentýn
 Organizátoři evropské olympiády mlá-

deže 2011 pamatovali i na včerejší celo-
světový svátek všech zamilovaných – sva-
tého Valentýna (14. února). Každý ze 
sportujících účastníků dostal do svého po-
koje speciální srdce, které „doma“ objevil 

po svém odpoledním návratu 
ze závodů či z tréninku. 

Stálo ně něm: „From 
EYOWF 2011 With 

Love“. Je možné, že 
v průběhu soutěže se 

některá zamilovaná srd-
ce během týdenního pobytu v Li-

bereckém kraji ještě rozmnoží...

 2,5 – délka běžeckého okruhu  
v areálu ve Vesci.
10 – počet hodin přímých přenosů 
a záznamů, které z průběhu EYOWF 
2011 odvysílají televizní stanice Euro
sport 2 a ČT 4.
27 – počet sportovců, kteří v době 
EYOWF 2011 od 12. do 19. února osla
ví v Liberci své narozeniny.
47 – tolik zahraničních pořadatelů bu
doucích významných sportovních akcí 
se přihlásilo do tzv. Observer program
mu. Zde se od organizátorů EYOWF 
2011 dozvědí zajímavé informace z pří
prav festivalu.
174 – počet všech zástupců médií, kteří 
se akreditovali na EYOWF 2011. Zahra
ničních zástupců médií je 67, českých 
novinářů je 107.
500 – počet všech dobrovolníků 
v EYOWF Teamu, kteří se intenzivně 
podílejí na hladkém průběhu festiva
lu napříč všemi sekcemi organizační
ho výboru.
1514 – finální počet všech členů spor
tovních výprav, které dorazily do Liber
ce na evropskou olympiádu mládeže.
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Krásná Kati okouzlila Liberec

S festivalem jsem spokojen!

Americká média ji označila za „nejkrás
nější tvář socialismu“, někdejší nejvyšší 
představitel bývalé NDR Erich Honecker 
ji nazval „nejpohlednější vnučkou Karla 
Marxe“. I dnes, ve svých 45 letech, je dvoj
násobná olympijská vítězka v krasobrus
lení Katarina Wittová velmi krásnou že
nou. Vypadá minimálně o deset let mladší. 
V neděli před 15. hodinou dorazila autem 
(„bavorákem“) z Berlína do libereckého 
dějiště EYOWF 2011 a ubytovala se v ho
telu Zlatý lev. Stala se totiž šéfkou kandi
datury Mnichova na zimní olympijské hry 
2018, pro něž lobbuje i v Liberci.

Katarina Wittová
Narozena 3. 12. 1965 ve Staakenu.
Úspěchy: dvojnásobná olympijská ví
tězka v krasobruslení (1984, 1988), 
čtyřnásobná mistryně světa (1984, 
1985, 1987, 1988), šestinásobná mis
tryně Evropy (1983 až 1988).

Bylo to opravdu, jako když přijede hollywo
odská hvězda. „Prosím, žádné fotky po dlou
hé cestě autem,“ žádá fotografa COOL News 
a otočí se zády, aby ji náhodou nezachytil 
unavenou a  nenalíčenou. „Upravím se tro
chu na pokoji a za deset minut vám budu 
dole k dispozici,“ řekne stále nádherně 

štíhlá Wittová v pěkném kožíšku a se sluši
vou šálou a zmizí ve svém apartmá. 

Herecká kariéra: zahrála si v holly
woodských filmech Jerry McGuire (s To
mem Cruisem) a Ronin (s Robertem de 
Nirem). V Berlínském dómu debutovala 
v divadle, kde v dramatu Pan Jedermann 
ztvárnila milenku hlavního hrdiny.

Za čtvrt hodinky plní slib. Ochotně se po
depisuje fanouškům do památníčků a do
konce se s nimi fotí a pózuje jim, už vzorně 
upravená a nalíčená. Na zmínku, že jsme se 
naposledy takhle viděli před 23 lety, v roce 
1988 v Praze, kde dávala interview coby zla
tá medailistka, reaguje: „To bylo mistrovství 
Evropy, že? Moje poslední. Na to mám pěk
né vzpomínky. Ovšem v Liberci jsem poprvé 
v životě. Těším se na to, co tu uvidím. Kraso
bruslení dnes a za mé éry? Víte, nerada srov
návám nesrovnatelné. Každá doba má své,“ 
nechce se Wittová pouštět do nějakých roz
sáhlých analýz, které by se probíraly v mé
diích. Myšlenka EYOWF se jí však velmi za
mlouvá. „Je to skvělá příležitost pro mladé 
sportovce, je to první krok, jak zahájit svou 
kairéru. V Liberci uvidíme budoucí mistry 
Evropy, světa a možná i olympijské vítěze,“ 
vykouzlí Katarina svůj neodolatelný úsměv 
a jeden z dveřníků ve Zlatém lvu jen nevěříc
ně kroutí hlavou: „Téhle damě, že je 45 let? 
Tak to vám nevěřím!“.

Když se před 13 lety, v roce 1998, Wittová 
ve svých 32 letech svlékla za sto tisíc dola
rů pro Playboy, náklad se ve většině zemí 
vyprodal. To se předtím povedlo jediné 
ženě – Marilyn Monroe... Před deseti lety, 
na ZOH 1988 v Calgary, po krásné Katari
ně z východního Německa toužil i legedár
ní italský svůdce žen, sjezdař Alberto Tom
ba. Přes svou krásu však Wittová žádného 
stálého partnera nemá. V říjnu 2005 vyda
la knihu s názvem Only With Passion (Jen 
s vášní). „Nechci muže, jehož život by se to
čil kolem mě,“ svěřuje se v ní. „Snad jsem 
až moc nezávislá, potřebuju velkou svobo
du. A nesnáším rozchody,“ říká Wittová, je
jíž životopisci jí zaznamenali osm vážněj
ších rozchodů. 

Další aktivity: měla vlastní televizní 
pořad na stanici Pro Sieben, vedla mar
ketingovou firmu, navrhovala šperky, 
propagovala po světě nordic walking. 

Dnes se Katarina plně koncentruje na ZOH 
2018. Coby „agentka ve jménu Mnicho
va“ už loni navštívala světovou olympiá
du mládeže v Singapuru, teď je na EYOWF 
2011 v Liberci. Dělá vše proto, aby letos 
6. července při volbách v Durbanu získa
la své další velké vítězství: Aby se Mnichov 
za sedm let stal dějištěm ZOH. Byl by tak 
prvním městem v historii, kde by se kona
ly letní (1972) i zimní Hry (2018).

Prezident Mezinárod
ního olympijského vý
boru (MOV) Jacques 
Rogge vysekl organizá
torům 10. EYOWF v Li
berci pochvalu. „Líbilo 
se mi i nedělní večer
ní zahájení, bylo velmi 
kreativní,“ řekl Rogge. 
„Evropský olympijský 
festival mládeže je dí

tětem Jacquese Roggeho, teď po dvaceti 
letech může pozorovat, jak mu vyrostlo,“ 
konstatoval předseda Českého olympijské
ho výboru (ČOV) Milan Jirásek.
Pane Rogge, co říkáte organizaci 10. Zimní
ho evropského olympijského festivalu v Li
berci a současné podobě EYOWF vůbec?

„S organizací v Liberci jsem velmi spoko
jen, Češi jsou výborní pořadatelé, vše je 
pečlivě připraveno. Pokud jde o myšlen
ku pořádání evropských olympiád mláde
že, ukázala se jako správná. Zúčastnila se 
jich řada pozdějších olympijských medai
listů, jako Kosteličová, Björgenová, Pärso
nová či Pljuščenko. Líbí se mi, že festival 
není příliš gigantický a že při této akci ne
jde jen o výsledky, ale i o výchovu mladých 
sportovců.“
Jak se vám líbilo nedělní večerní zahájení 
v liberecké Tipsport areně?
„Za svůj život jsem viděl více než 150 slav
nostních zahájení, takže si troufám tvr
dit, že jsem v tomto ohledu docela exper
tem. A mohu říci, že liberecké zahájení bylo 
velmi pěkné a úspěšné. EYOWF je akcí pro 
mladé lidi, takže považuji za správné, že 
nedělní ceremoniál působil tak kreativně 
a moderně.“

Loni se uskutečnily světové letní olym
pijské hry mládeže v Singapuru, za rok 
se koná zimní mládežnická olympiá
da v Innsbrucku. Nekonkurují si tyhle 
Hry s evropskými olympijskými festivaly 
mládeže?
„To si vůbec nemyslím. Naopak, jsem pře
svědčen, že se vhodně doplňují. Zatímco 
světové hry mládeže kopírují 28 olympij
ských sportů, u evropských festivalů drží
me v létě jen jedenáct sportů a v zimě devět 
odvětví, která se pravidelně obměňují. Jsem 
však přesvědčen o tom, že spousta liberec
kých vítězů vyhraje i za rok v Innsbrucku.“ 
Myslíte, že tak malá země, jakou je Česko, 
má vůbec šanci uspořádat velké olympij
ské hry?
„Ano. Důkazem jsou ZOH 1994 v Lilleham
meru, které patřily k vůbec nejúspěšnějším 
v historii. A to má Lillehammer pouhých 
dvacet tisíc obyvatel.“

Legendární krasobruslařka Katarina Wittová ozdobila evropskou olympiádu mládeže 2011

HVĚZDA

U ZPOVĚDi

stříPKy
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smOLAř Dne

Jacques rogge
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4 500
 počet diváků na zahajovacím ceremoniá

lu EYOWF 2011 v liberecké Tipsport areně

 Do druhého dne soutěží se probudila 
další trojice závodníků, kteří jsou ode 
dneška o rok starší. Jednou ze šťast
ných oslavenkyň je německá sjezdařka 
Patrizia Dorschová, která slaví sedm
nácté narozeniny, stejně jako arménský 
biatlonista Artuš Mkrtyčan. Čerstvých 
patnáct let je právě dnes i českému zá
vodníkovi Martinu Dufkovi, který sou
těží v severské kombinaci. Všem osla
vencům srdečně blahopřejeme!

Úterý, 15. února
9:00–13:00 Běh na lyžích,  
sprint klasicky  
(kvalif./semifinále), dívky + chlapci  
 9:00–15:00 Snowboarding,  
snowboardcross, dívky + chlapci
 9:30–11:30 Severská kombinace  
– skoky jednotlivci HS 100, chlapci
 9:30–15:30 Alpské disciplíny,  
obří slalom, chlapci
10:00–11:30 Biatlon, 12,5 km, chlapci
13:00–14:30 Biatlon, 10 km, dívky
13:00–14:30 Běh na lyžích, sprint  
klasicky (finále), dívky + chlapci:  
vysílá živě Eurosport a ČT 4
14:30–17:00 Lední hokej,  
Švýcarsko – Lotyšsko
15:45–16:30 Severská kombinace  
– běh 7,5 km, chlapci
17:00–19:45 Skoky na lyžích,  
jednotlivci HS 100, chlapci 
18:00–20:30 Lední hokej,  
Česko – Slovensko 
19:00–22:00 Medailový ceremoniál

 Sofia Henrikssonová, 
Švédsko – vítězka běhu na 
7,5 km klasicky: „Jsem pře
kvapená, že jsem závod vyhrá
la, a doufám, že ještě nějaká 
medaile tenhle týden bude.“

Antti Ojansuvi, 
Finsko – vítěz závodu na 
10 km klasicky: „Neče
kal jsem to, protože mou 
doménou je spíše volná 
technika.“

Eli Plutová, 
Slovinsko – vítězka obří
ho slalomu: „Být vítězkou 
EYOWF je samozřejmě skvě
lé. Trať byla postavena parád
ně, byla pravidelná, ale bylo 
zde spoustu míst, kde se měnil rytmus, 
a musela jsem si dávat pozor až do cíle.“

Kádr doplní Machač
 Česká hokejová reprezentace 

už nominovala náhradu za zra
něného útočníka Josefa Mikys
ku, jenž odstoupil ještě před začátkem 
turnaje kvůli zranění třísla. Vystřídá ho 
Patrik Machač z Vagnerplastu Kladno. 
„Změna je samozřejmě nepříjemná. My 
však naštěstí nemáme postavenou hru 
na individualitách, ale naopak na vyrov
naném kádru a kolektivním výkonu, vy
světlil trénér českého výběru Jiří Veber, 
bývalý obránce a mistr světa z roku 1996.

ŠePOty A VÝKřiKy

čísLO Dne

Dnes sLAVí

sPOrtOVní PrOGrAm

Italka vyškolila konkurenci
Včera se pod Ještědem schova
ným v mlze naplno rozběhly 
soutěže v alpském lyžování. Již 

před startem otevíracího závo
du, obřího slalomu dívek, se na sjezdov
ku „Pod lany“ začaly snášet první sněhové 
vločky a závodnice tak v průběhu závo
du nebojovaly pouze s náročnou tratí, ale 
také se stále intenzivnějším sněžením. 
V prvním kole startovala hned na úvod na
sazená patnáctka nejlepších závodnic dle 
získaných FIS bodů. Směrný čas prvního 
kola stanovila první startující Švýcarka Ra
hel Koppová, kterou však v zápětí překo
nala slovinská závodnice Eli Plutová, jejíž 
čas se již žádné jiné závodnici v prvním kole 
překonat nepodařilo. 
Papírové předpoklady favorizovaly Švýcarku 
Corinne Suterovou, která však upadla a mu
sela se rozloučit s myšlenkou na přední umís
tění. Nejlepší českou závodnicí byla dle oče
kávání Kateřina Kotrlová, která dokončila 
úvodní část na 25. místě a zajistila si tak účast 

startu mezi nejlepší třicítkou ve druhém kole. 
Takové štěstí již neměla další česká závodni
ce Dominika Drozdíková, která první kolo 
nedokončila. „Bylo to asi v 6. brance. Udělala 
jsem drobnou chybu, přenesla jsem váhu na 
vnitřní lyži a ta mi ujela. Je to škoda.“ 
Ve druhém kole startovala na úvod třicítka 
nejlepších z prvního kola v obráceném po
řadí, tedy tak, aby závod vyvrcholil jízdou 
vedoucí závodnice po prvním kole. Hned 
jako šestá se do boje s druhým kolem pus
tila jediná česká zástupkyně mezi elitní tři
cítkou Káťa Kotrlová, která vyrovnanými 
výkony v obou kolech vybojovala cenné 19. 
místo. „Chtěla jsem být do třicítky, to se mi 
povedlo, jsem maximálně spokojená.“
Postupem času, kdy do cíle dojížděly dal
ší a další závodnice, atmosféra v cílovém 
areálu houstla. Stoupalo očekávání, která 
dívka se stane první libereckou olympijskou 
vítězkou v alpském lyžování. Excelentní 
druhé kolo předvedla Francouzka Auxane
Genand Riondetová, která byla po prvním 
kole až na 26. místě, avšak svou parádní jíz
dou se dlouhý čas držela na vedoucí pozici. 
Postupem času ji však překonaly závodnice 

s lepším postavením po prvním kole, velký 
náskok si vytvořila zejména po úvodní čás
ti pátá Sabrina Maierová z Rakouska. „Trať 
mi nepřišla příliš náročná, opravdu jsem si 
to užila, uvidím, na co to bude stačit.“ Sab
rina nakonec její skvělé druhé kolo zajistilo 
bronzovou medaili. 
Již v zápětí ji však překonala Italka Karoli
ne Pichlerová, na kterou se po okamžitě po 
dojezdu s radostí vrhly její italské kamarád
ky. Očekávání v cíli stoupalo, na startu už 
stále pouze poslední závodnice, po prvním 
kole vedoucí Slovinka Eli Plutová. Eli však 
svou impozantní jízdou dala jasně najevo, 
kdo je dnes nejlepší a s náskokem téměř 
jedné vteřiny si dojela pro zlatou medaili. 
„Být vítězkou Olympijského festivalu mlá
deže je samozřejmě skvělé. Je to však jen 
další postupný krok k tomu, abych se jed
nou stala dobrou lyžařkou i v dospělém 
věku. Trať byla postavena parádně, byla 
pravidelná, avšak bylo zde spoustu míst, 
kde se měnil rytmus a musela jsem si dá
vat pozor až do cíle. Šla jsem do závodu 
s tím, že jej chci vyhrát, věřila jsem tomu 
a povedlo se to!“ 

Návštěva Jacquese Rogga před
znamenala start prvního závodu 
v bílé stopě, a to běhu na 7,5 km 

dívek. Atmosféra houstla, tepová 
frekvence všech 74 závodnic jistě stoupala 
a po nepřízni počasí z předcházejících dnů 
přibyla pořadatelům milá povinnost, neboť 
před závodem napadl sníh, a tak zdejší běž
kaři Dukly Liberec museli pomáhat s úpra
vou stopy.
Krátce po desáté hodině vše vypuklo, Švý
carka Julia Philiponová otevřela startovní 
pole a hned za ní odstartovaly hlavní kan
didátky na zisk cenného kovu. Jako dvacátá 
v pořadí se na trať vydala největší česká na
děje Petra Nováková. 
Od úvodních kilometrů bylo patrné, že zá
vod nebude patřit velmoci v této disciplí
ně, nejlepší ruská běžkyně Lilia Vasiljevo
vá doběhla až osmá s více než minutovou 
ztrátou. 
Závodu naprosto dominovaly severské 
země, které kompletně obsadily stupně ví
tězů. Po dlouhých dvanácti letech se Švéd
sko dočkalo zlaté medaile v běžecké soutěži, 

neblahý rekord pokořila se startovním čís
lem 25 Sofia Henrikssonová, která proběh
la cílem ve vítězném čase 24 minut a 29,7 
sekund. Za Švédkou se seřadila dvojice nor
ských závodnic, druhá Krokan Thea Muru
dová ztratila 27,4 sekund a bronzovou me
daili získala Losgard Hilde Landheimová 
s deficitem 33,2 sekund. 

Horká česká naděje na zisk jedné z medai
lí Petra Nováková doběhla do cíle jako dru
há, avšak z dalšího pole jí předběhla ještě 
čtveřice závodnic, a tak se běžkyně karlo
varského edílu umístila na 6. místě. Po zá
vodě sama přiznala, že pomýšlela na víc. 
Další dvě české závodnice skončily na hra
nici třetí a čtvrté desítky.

ZA KULisAmi

rePOrtáž

Vítězka obřího slalomu eli Plutová ze slovinska měla velkou radost

Závodníci bojují ze všech sil, důkazem je slovinec mark Klinar

Švédky ukončily zlatý půst
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Jak se líbil účastníkům 
zahajovací ceremoniál?
 Jasmine Costaová  

(Estonsko), krasobruslení:
„Zahajovací ceremoniál byl 
skvělý, nejvíce mě zaujali 
artisté na lanech, kteří byli 
přímo famózní.“ 

Mina Benedikte Fürst 
Holtmannová (Norsko), 
sjezdové lyžování: 
„Úvodní ceremoniál byl vel-
mi dobrý, nejvíce se mi líbi-
la část o české historii.“

Alena Schejbalová  
(Česko), běh na lyžích:
„Bylo to úžasné, moc se mi 
to líbilo. Nejvíce mě zaujala 
část před zapálením olym-
pijského ohně, konkrétně 
artisté na chůdách.“ 

Franjo Bosnjak (Bosna a Her-
cegovina), sjezdové lyžování:
„Super, super, prostě skvělé. 
Jak ten člověk na provazech 
přiletěl z nebe a zapálil oheň, 
to bylo krásné.“ 

Calum Irvine  
(Velká Británie), biatlon:
„Bylo to OK, nejvíce se mi líbilo 
zapálení olympijského ohně. 
Bylo vidět, že si organizátoři 
dali nesmírně záležet.“

Clément Dumont  
(Francie), biatlon: 
„Ceremoniál se mi nesmírně 
líbil, bylo to skvělé předsta-
vení. Celkově byly překonány 
moje představy.“

O Liberci píše i The Independent

Ve vesnici frčí Supermani

Na zimní olympiádě mládeže v Liberci pro-
běhl teprve první den, ovšem zprávy o olym-
piádě talentů se už objevily v mnoha zahra-
ničních novinách i na webových serverech. 
O EYOWF 2011 píše mj. známý britský list The 
Independent i tisková agentura z Arménie.
Prestižní The Independent přináší z Liberce 
příběh sportovce, mladého britského sjez-
daře, Nicholase Moynihana v článku s ti-
tulkem „Zimní olympiáda mládeže: Moyni-
han junior se řítí z kopce za úspěchem.“
Britský deník informuje o tom, že Moyni-
han jr. teď tráví své dny na olympiádě 

mládeže „v horách nad Libercem“. Hlavně si 
však The Independent pochvaluje, že se na 
EYOWF 2011 konečně objevila britská na-
děje ve sjezdovém lyžování. „Je povzbudivé 
dozvědět se o dospívajícím lyžaři, jehož ta-
lent může v budoucnu přinést Britům vel-
ký úspěch,“ libuje se The Independent.
Připomíná také, že společně s Moyniha-
nem, synem předsedy Britského olympij-
ského výboru, Lorda Colina Moynihana, 
startuje v týmu také další známý potomek. 
Je to Jack Gover, synovec někdejšího kapi-
tána anglického kriketového týmu. 
Zimní olympiádu mládeže neopomněla ani 
arménská obdoba ČTK, agentura PanArme-
nian. Ve svém článku představuje všechna 

základní fakta o libereckém festivalu a pak 
se věnuje osmičlennému arménskému 
olympijskému týmu. „Arménští sportovci 
se v Liberci představí ve čtyřech disciplínách 
– krasobruslení, biatlonu, alpském a klasic-
kém lyžování,“ zmiňuje PanArmenian. 
O libereckém olympijském festivalu píše 
také  ukrajinská Gazeta. Na nedávné uni-
verziádě v Turecku skončila Ukrajina v po-
řadí národů na třetím místě, takže je nyní 
v Kyjevě po informacích o talentovaných 
sportovcích velká poptávka. „Ukrajinské ta-
lenty pro Zimní olympijské hry v Soči 2014 
by měly v Liberci dosáhnout co nejlepších 
výsledků,“ prohlásil v Gazetě ukrajinský mi-
nistr školství a sportu Dmitrij Tabačnik. 

Sportovci se nechávají zdarma tetovat pří-
mo v olympijské vesnici. Nevěříte? To jste 
nejspíš ještě neobjevili Fun zónu, místo, 
které slouží k odpočinku, hrám a hlavně 
poznávání závodníků z jiných zemí.
Pokud zajdete do takzvaného Meeting poin-
tu, můžete se kromě sledování filmů nebo 
sportovního programu nechat potetovat 
takzvanou metodou air brush. „Jedná se 
o barvu, kterou nastříkám na tělo přes šab-
lonu. Ozdoba vydrží zhruba týden,“ popsa-
la dobrovolnice Jitka Ressnerová. Můžete 
si vybrat, jaký symbol by se vám líbil. Ša-
blony jsou opravdu různorodé. Nejvíc frčí 
znak Supermana. „Přišli Norové, svlékli se 

do půl těla a během chvilky z nich byli su-
permani jako z televize. Pak neváhali, pó-
zovali nám tu jako profesionální modelové 
a my je fotili,“ doplnila dobrovolnice. A to 
je další ze zábavných věcí, které můžete ve 
Fun zóně podniknout. Fotograf zvěční kaž-
dého. Zůstane vám tak památka na EYOWF 
2011 třeba jako českým a slovenským biat-
lonistům, kteří přišli s požadavkem, že se 
chtějí fotit jako Československo.
Protáhnout se a zablbnout si mohou spor-
tovci také v tělocvičně, kde jsou kromě horo-
lezecké stěny X-boxy, playstationy simulují-
cí formuli 1 nebo stolní tenis. Ten si oblíbili 
i Finové, kteří si nemohou Fun zónu vyna-
chválit. „V Liberci se mi líbí, všichni bydlí-
me na stejném místě a tahle Fun zóna je 
skvělá. Nemusíme trávit čas jen na hotelu, 

to je na všech turnajích nuda. Tady potká-
váme nejen Finy, ale i ostatní, prostě pará-
da,“ pochválil zábavní centrum trenér fin-
ských skokanů Tuomas Virtanen.
Pokud si chtějí sportovci odpočinout, je jim 
k dispozici i tmavá relaxační místnost, kde 
se promítají filmy nebo hraje hudba na přá-
ní. Surfovat po internetu mohou kdekoliv, 
celá Fun zóna je pokryta wi-fi signálem.

Z tiSku

ZaJÍMaVoSt

odvážní Norové pózovali fotografům
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First pirouettes

the ice Hockey tournament brought a dramatic clash between the Finnish (in white) and the Slovaks, 
which the Northerners won 5:3

after the Short Program of Figure Skating, lenaelle Gilleron-Gory from France is third

Results/Výsledky
Cross Country Skiing/Běh na lyžích – girls/
dívky, 7,5 km, classic/klasicky: 1. Sofia 
HENRIKSSON (SWE) 24:29.7, 2. Thea 
Krokan MURUD (NOR) 24:57.1, 3. Hilde 
Losgard LANDHEIM (NOR) 25:02.9, 4. Teresa 
STADLOBER (AUT) 25:07.5, 5. Saana 
KEMPPAINEN (FIN) 25:15.5, 6. Petra 
NOVÁKOVÁ 25.18.0, …28. Petra HYNČICOVÁ 
27:35.8, 31. Alena SCHEJBALOVÁ 27.50.5 
(all CZE); boys/chlapci, 10 km, classic/
klasicky: 1. Antti OJANSIVU (FIN) 27.38.7, 2. 
Magnus STENSAS (NOR) 27.57.3, 3. Mathias 
BORGNES (NOR) 27.59.6, 4. Artem MALTSEV 
(RUS) 28.03.6, 5. Vadim KOROLEV (RUS) 
28.15.4, 6. Clément PARISSE (FRA) 28.30.7, 
…16. Petr KNOP 29.31.9, 24. Píč Karel 29.58.3 
(all CZE)  

Alpine Skiing, Giant Slalom/Alpské disciplíny, 
obří slalom – girls/dívky: 1. Eli PLUT (SLO) 
1:40.79, 2. Karoline PICHLER (ITA) 1:41.70, 3. 
Sabrina MAIER (AUT) 1:41.87, 4. Rahel KOPP 
(SUI) 1:42.28, 5. Christine SCHEYER (AUT) 
1:42.31, 6. Marlene SCHMOTZ (GER) 1:42.42 
…19. Kateřina KOTRLOVÁ 1:44.04, 36. Anna 
KÁROVÁ 1:49.46, 38. Ester LEDECKÁ 1:49.78 
(all CZE)
Ice Hockey/Lední hokej: Rusko - Lotyšsko 7:2 
(2:1, 1:0, 4:1), goals/branky: 8., 32. Slepyshev, 
19., 60. Yakimov, 42. Malenkikh, 46. Khatsey, 
54. Grigorenko – 14. Bukarts, 47. Lipsbergs; 
Finsko - Slovensko 5:3 (2:1, 2:1, 1:1), goals/
branky: 5., 13. Ikonen, 25. Tauriainen, 
33. Teräväinen, 60. Vainonen – 8. Novák, 
33.  uričko, 47. Paleček

The figure Skating Competition 
was launched with the girls’ 
short programme yesterday. Thirty 

young figure skaters from thirty 
countries presented themselves on the 
ice. Some of the performances left the 
spectators speechless.
The audience was enchanted from the very 
beginning. Firstly, the spectators admired 
their beautiful costumes and secondly, the 
figures and jumps they were performing. 
Accompanied by slow and fast rhythms 
and bright and serious melodies, the girls 
skated across the ice surface. The short pro-
gramme mustn’t be longer than 2 minutes 
and 50 seconds and the figure skaters used 
the time to the last second. 

To liven up their show, some girls also per-
formed a few dance moves. Although all the 
performances were very impressive, with 
some figure skaters you could detect some 
minor hesitation and there were also some 
falls.  
The young Russian, Polina Agafonova 
made the biggest impression on the jury. 
Thanks to her dynamic display filled with 
energy, she achieved the highest score and 
placed first for the time being. Besides, 
Russians are among the elite of this sport, 
which they also proved in previous years of 
the Winter Olympic European Youth Festi-
val. The final results will be available after 
the free programme, which is on the agen-
da tomorrow. 
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4 500
 number of spectators at the EYOWF 

2011 Opening Ceremony in the  
Tipsport Arena in Liberc

 Another three athletes woke up 
a year older on the second day of the 
competitions. One happy birthday girl 
is the German downhill skier Patrizia 
Dorsch, who celebrates her 17th birth-
day and another is the Armenian bi-
athlete Artush Mkrtchyan. Today, the 
Czech boy Martin Dufek, a Nordic 
Combined athlete, celebrates fifteen 
years. We all wish them happy birth-
day and good luck!

 Tuesday, 15 February
9:00–13:00 Cross Country Skiing, clas-
sical sprint (qualif./semi-finals), girls 
+ boys  
9:00–15:00 Snowboarding,  
Snowboardcross, girls + boys
9:30–11:30 Nordic Combined  
– ski jumps individual competition  
HS 100, boys
9:30–15:30 Alpine Skiing Disciplines, 
Giant Slalom, boys
10:00–11:30 Biathlon, 12.5 km, boys
10:00–14:30 Biathlon, 10 km, girls
13:00–14:30 Cross Country Skiing, 
classical sprint (finals), girls + boys: 
live broadcast on Eurosport and ČT 4
14:30–17:00 Ice Hockey,  
Switzerland – Latvia
15:45–16:30 Nordic Combined  
– 7.5 km race, boys
17:00–19:45 Ski Jumping,  
individual competition HS 100, boys 
18:00–20:30 Ice Hockey,  
Czech Republic – Slovakia 
19:00–22:00 Medal Ceremony

Mirror

 Sofia Henriksson, Swe-
den – winner of the 7.5 km 
classical race: “Winning 
the race came as a surprise; 
I am hoping to triumph 
again this week.”

Antti Ojansuvi, Finland – 
winner of the 10 km clas-
sical race: “I did not expect 
it because I specialize in 
free technique.” 
Eli Plut, Slove-

nia – winner of the Giant sla-
lom: “The track was wonder-
fully built and it was regular 
but there were many places 
where the rhythm changed 
and I had to watch out until the end.”

Machač to fill in the team
The Czech Ice Hockey team has nominat-
ed a substitute for the injured forward Josef 
Mikyska, who withdrew just before the tour-

nament due to a groin injury. He 
will be replaced by Patrik Machač 
from the Vagnerplast Kladno 
Hockey Club. “Needless to say, the 

change is unpleasant. Luckily our game is 
not built on individuals but on a balanced 
team and a collective performance.” said the 
coach of the Czech team, Jiří Veber, a former 
defender and 1996 World Champion.

NuMBEr oF tHE Day

toDay’S BirtHDayS

SPortS ProGraMME

The Italian outshone the rest

The Swedes broke gold fast

Ještěd was hiding in the fog when 
the Alpine Skiing races began 
yesterday. Before the start of 
the opening race, the girl’s gi-

ant slalom, the first snowflakes 
were descending on the „Pod lany“ slope. 
As a consequence, the young athletes not 
only fought the difficult track, but also the 
worsening weather. 
During the first round the best 15 athletes, 
according to the FIS rankings, lined-up at 
the start. The guiding figure was set by the 
first person on the start line, Rahel Kopp 
from Switzerland, which was immediately 
bettered by the Slovenian athlete Eli Plut, 
whose time nobody beat in the first round.
The Swiss, Corinne Suter, who was the fa-
vourite on paper, did not meet expectations 
because she fell and had to give up the idea 
of a place on the winners’ rostrum. She will 
get another chance in the slalom special on 
Wednesday and in the team race on Friday. 
As was anticipated, the best Czech athlete 
was Kateřina Kotrlová, who finished the 
first round in 25th place and secured a posi-
tion at the start of the best 30 in the second 

round. Another Czech athlete Dominika 
Drozdíková was not that lucky because she 
did not finish the first round at all. “It was 
at the sixth gate, I think. I made a slight 
mistake, shifted weight on the ski inside 
and it slipped. It’s a shame.”
The best thirty skiers from the first round 
started the second round in reverse order 
so that the race culminates with the fast-
est from the first round. The sixth to run in 
the second round was the only Czech rep-
resentative, Kateřina Kotrlová, who had si-
milar results in both rounds and finished 
in a nice 19th place among the elite thirty. 
“It was great, I was a bit cautious in the se-
cond round, but still I am happy. The piste was 
exquisite, the track was very well built, 
simply flawless. I wanted to finish among 
the top thirty, which I did, I am satisfied to 
the maximum.”
Throughout the race, as more and more girls 
crossed the finishing line, the atmosphere in 
the venue was getting tense. The excitement 
was building, everyone was anxious about 
who would become the first Olympic winner 
of the Alpine Skiing in Liberec. The French 
girl, Auxane-Genand Riondet had an excel-
lent second round. She finished 26th after the 
first round but her outstanding second run 

kept her for a long time in the leading posi-
tion. As time passed she was pushed down the 
standings as athletes with better times from 
the first round completed their runs. Sabrina 
Maier from Austria, 5th after the first round, 
got a head start. “The track did not seem diffi-
cult to me, I really enjoyed it, we will see if it 
is enough.” In the end, Sabrina’s time earned 
her the bronze medal. 
She was quickly overtaken by the Italian 
Karoline Pichler, who was mobbed by her 
Italian team mates shortly after her arrival 
in the finishing zone. Expectations were ris-
ing at the finish with the last athlete stand-
ing at the start, Eli Plut from Slovenia. 
With her impressive second run, she made 
it clear who was the best of the day and 
crossed the finishing line almost a second 
ahead of the second place skier and won 
her gold medal. “It’s fantastic to be a win-
ner at the Olympic Youth Festival. But it is 
another small step to become a good ski-
er when I am adult. The track was built 
in a great style, it was quite regular, but 
there were many places where the rhythm 
changed and I had to be careful right to 
the end. I took part in the race with the in-
tention of winning it, I trusted myself and 
I pulled it off!”

Jacques Rogge’s visit to the ven-
ue preceded the start of the 
first race in the white tracks: 

the 7.5 km Girls. The atmos-
phere was getting tense and the 

heart rates of all 74 athletes were rising. 
After days of inclement weather, the or-
ganisers had the pleasant duty of prepar-
ing the tracks in the fresh snow with the 
help of local skiers from Dukla Liberec.
Shortly after ten o’clock the race began. The 
Swiss, Julia Philipon led the field and right 
behind her were the most likely medal win-
ners. The biggest Czech hope Petra Nováková 
set off in 20th position. 
After the first few kilometres of the race it 
was clear that the best Russian skier would 
not steal the show. Liliia Vasileva finished 
8th, more than 8 minutes behind the leader. 
The race was absolutely dominated by ath-
letes from the Scandinavian countries, who 
took all three places on the rostrum. After 
a long 12 years, Sweden finally won their gold 

medal in Cross Country Skiing. The unfortu-
nate record was broken by Sofia Henriksson 
wearing number 25, who crossed the finish-
ing line in the winning time of 24 minutes 
and 29.7 seconds. The Swede was followed by 
a Norwegian couple; second placed Krokan 
Thea Murud, who was 27.4 seconds behind 
the winner and Losgard Hilde Landheim 
who captured the bronze 33.2 seconds later. 

The Czech hope for a medal, Petra Nováková, 
finished her race in 2nd position, but four 
athletes from the next field were faster and 
the skier from Carlsbad Cross Country Club 
placed 6th overall. After the race she admit-
ted she had had higher ambitions. 
Other Czech girl athletes, Petra Hynčicová 
and Alena Schejbalová finished 28th and 
31st respectively.

the winner of the giant slalom Eli Plut from Slovenia was full of joy

athletes doing their best, as illustrated by Mark klinar from Slovenia 

BEHiND a SCENE

rEPort
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Cute Kati mesmerised Liberec

I am happy about the Festival!
The President of the 
International Olym-
pic Committee (IOC), 
Jacques Rogge paid 
a compliment to the 
organisers of the 10th 
EYOWF in Liberec. 
“I liked Sunday’s Open-
ing Ceremony, it was 
very creative,” said 
Rogge. “The Europe-

an Youth Olympic Festival is the child of 
Jacques Rogge and twenty years after it 
was born he can see how it has grown,” 
commented Milan Jirásek, the President 
of the Czech Olympic Committee (COC). 
Mr. Rogge, how would you evaluate the or-
ganisation of the 10th European Olympic 

Winter Festival in Liberec and the current 
form of EYOWF in general?
“I am very satisfied with the organisation 
in Liberec, the Czechs are doing a great job 
and everything is ready. As for the idea of the 
Czechs organising the European Youth Ol-
ympics, it proved the right choice. It was at-
tended by many future Olympic medallists, 
such as Kostelič, Björgen, Pärson or Plush-
enko. I like the Festival not being gigan-
tic and also that it is not only about results, 
but also about the education of these young 
athletes.”
How did you like the Opening Ceremony 
in the Tipsport Arena in Liberec?
“In my life, I have seen about 150 Opening 
Ceremonies so I have some background as 
a judge. I can say it was very nice and it 
was a success. EYOWF is an event for the 
young and I consider it right to have a cre-
ative and modern ceremony.”

Last year we had the world Summer Youth 
Olympic Games in Singapore and in a year 
we have the Winter Olympic Games in Inns-
bruck.  Do you think the Olympic Games are 
competition for this Festival? 
No, I do not think so. On the contrary, 
I am convinced they complement each oth-
er very well. While the world Youth Olym-
pic Games have 28 Olympic disciplines, we 
keep eleven disciplines in the summer edi-
tion and nine in the winter edition of EY-
OWF which take turns regularly. I am con-
vinced that many winners from Liberec are 
going to win next year in Innsbruck.”
Do you think that such a small country as 
the Czech Republic stands a chance of or-
ganising big Olympic Games?
“Yes. The Winter Olympic Games in Lillehammer 
are proof of it and they were one of the most 
successful Games in history. And Lillehammer 
has a population of a mere 20,000 inhabitants.”

The American media labelled her “the 
most beautiful face of socialism”, the late 
leader of the former German Democratic 
Republic called her “the prettiest niece of 
Karl Marx”. Even today, at the age 45, the 
double Olympic champion in Figure Skat-
ing, Katarina Witt is a remarkable wom-
an. She looks at least ten years younger. 
On Sunday just before 15:00 she arrived in 
Liberec, the location of EYOWF 2011. She 
came from Berlin in her BMW and was ac-
commodated in the Hotel Zlatý Lev. She is 
the head of Munich’s candidature for the 
Winter Olympic Games in 2018, and has 
been lobbying for Munich in Liberec.

Katarina Witt
Born 3rd December 1965 in Staaken.
Best results: twice Olympic champi-
on in Figure Skating (1984 and 1988), 
four-time World champion (1984, 
1985, 1987, 1988), six-time European 
champion (1983 until 1988).

It was as if a Hollywood star had arrived. 
“Please, no photos after the long jour-
ney here in the car,” she asked the COOL 
News photographer and turned her back 
so that he could not catch her face with-
out make-up and before tidying herself 
up. “I will freshen up in my room and be 
available in ten minutes,” said the gor-
geously slim Witt in a pretty fur coat and 

a becoming scarf. She then disappeared 
into her apartment. 

Acting career: she played in the Hol-
lywood film Jerry McGuire (with Tom 
Cruise) and Ronin (with Robert de Niro). 
She made her debut in the Berlin Dome 
in a play called Jedermann, where she 
played a lover of the main character.

In fifteen minutes she keeps her promise 
and returns. She readily puts her signa-
ture in the little autograph books her fans 
present to her and even poses with them for 
pictures. She has put on her make-up and 
looks beautiful. It should be said that we last 
met 23 years ago, in 1988 in Prague, where 
she gave an interview after winning a gold 
medal. She recalls: “That was the European 
Championship, wasn’t it? My last one. I have 
some good memories of the event. But this 
is my first time ever in Liberec. I am hop-
ing to have a good look around. Figure skat-
ing today and in my era? Look, I cannot com-
pare the incomparable. Every period has its 
features,” Witt refuses to make any deeper 
analysis that would be discussed in the me-
dia. However, she likes the idea of EYOWF. 
“It is a great opportunity for young ath-
letes to take the first major step in their ca-
reers. We are going to see future European 
champions, World champions, maybe Ol-
ympic winners.” Katarina conjured up her 
irresistible smile and one of the doormen in 
the Zlatý Lev shakes his head in amazement: 
“This lady is 45?  I don’t believe you!”

13 years ago, in 1998, when Witt was 32 years 
of age and undressed for Playboy for one hun-
dred thousand dollars, the edition quickly 
sold out in most countries. Only one wom-
an has achieved this before – Marilyn Mon-
roe. Ten years previously, at the 1988 Winter 
Olympic Games in Calgary, the beautiful Ka-
tarina from East-Germany was sought after 
by the legendary lady killer, the downhill ski-
er Alberto Tomba. Despite her beauty, Witt 
has no permanent partner so far. In October 
2005, she published a book called Only With 
Passion. “I don’t want men whose life would 
revolve around me,” admits Witt in her book. 
“Perhaps I am too independent, I need a lot 
of freedom. And I hate breaking-up,” said 
Witt. Her biographers recorded eight seri-
ous splits. 

Other activities: she had her own show 
on the television channel Pro Sieben, 
ran a marketing company, designed 
jewellery, and advertised nordic walk-
ing all over the world. 

Today Katarina concentrates totally on 
the Winter Olympics of 2018. As an “agent 
in the name of Munich”, she visited the 
Youth Olympic Games in Singapore last 
year, now it is EYOWF 2011 in Liberec. She 
does the best she can to celebrate another 
victory in the vote on 6th June in Durban: 
that Munich becomes the host of the Win-
ter Olympic Games. It would be the first 
city in history to hold both the Summer 
(1972) and Winter (2018) Olympic Games.

the legendary figure skater katarina Witt caused a great stir among the media in liberec
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 The 2011 European 
Youth Olympic Festival 
marked an unlucky start 
for Barios Gros Gabri-
el, a fifteen-year-old Al-
pine skier from Andor-
ra. Outside the official practice, he fell 
so badly on a slope of the Ještěd Moun-
tain that he had to be transported by 
air ambulance to the Liberec hospital. 
Although the young athlete is serious-
ly injured, he is in a stable condition 
with no risk of long-term consequenc-
es. Unfortunately for him the festival 
is over. All the participants of the 
EYOWF 2011 wish Barios a speedy re-
covery and a successful return to the 
ski race tracks!

Valentine’s Day
 The organisers of the European Youth 

Olympic Festival 2011 did not forget 
about Saint Valentine’s Day (14 Febru-
ary) – the global day celebrat-
ing couples in love, which 
was yesterday. Each of 
the competing par-
ticipants found 
a special heart in 
their room waiting 
for them after they returned 
from their races or practice sessions in 
the afternoon. It said:  “From EYOWF 
2011 With Love”. It is likely that dur-
ing the week-long tournament in the Lib-
erec region there will be even more hearts 
bursting with love.

2.5 – length of the Cross Country Ski 
trail in the Vesec venue. 
10 – number of hours of live broad-
casts and pre-recorded footage the tel-
evision channels Eurosport 2 and ČT 4 
are showing during the EYOWF 2011. 
27 – number of athletes celebrating 
their birthday in Liberec during the 
EYOWF 2011, from 12 to 19 February. 
47 – number of the foreign organisers 
of future important sports events who 
joined the Observer Programme. Here 
the EYOWF 2011 organisers provide 
them with interesting information 
from the festival preparation. 
174 – number of all the media repre-
sentatives accredited with the EYOWF 
2011. There are 67 journalists from 
abroad and 107 Czech newspapermen. 
500 – number of all volunteers in the 
EYOWF Team, who greatly benefit 
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Bright “Oranjes” 
 Right after the Opening Ceremony, 

the female part of the Organising Com-
mittee briefly turned into the fashion 
police. “We liked the jolly clothing of 
the Dutch delegation, their orange 
overalls literally shone in the Tipsport 
Arena,”Helena 
Bízová summa-
rised the ex-
perts’ opinion. 
The Romanians 
made an impres-
sion with their 
white hats saying EYOWF 2011, the 
blue and yellow Ukrainians resembled 
the Swedish national colours, and we 
had the merry and joyful “Reds” from 
Switzerland. The colourful or even wild 
motifs of the national tricolour on the 
clothing of the Czech delegation suc-
cessfully followed in the stylish tradi-
tion of Czech Olympic outfits from Van-
couver 2010.

Downhill on the web
 Fans of Alpine Skiing can watch the 

races of the 2011 Eu-
ropean Youth Olym-
pics, not only on the 
slopes of Ještěd, but 
also from their homes 

on television and compu-
ter screens. The internet television at  
http://live.fisski.com/live6788.htm will 
successively broadcast all races of the gi-
ant slalom and slalom special. The first 
rounds for boys and girls always start at 
9:30 in the morning, the second rounds 
are scheduled for 14:30 in the afternoon.

European Games?
 It seems that European sport will soon 

have one more notable event. Represent-
atives of the European Olympic Commit-
tees (EOC) are seriously considering the 
idea of organising the European Games. 
“Yes, it is true. The EOC has already 
prepared a detailed study of the com-
petition. We have looked for inspiration 
at similar continental games in Asia, Af-
rica and America. We have made signif-
icant progress, but the decision is still 
far away. We are now 
planning to present this 
idea to the President of 
the International Ol-
ympic Committee, Mr. 
Jacques Rogge,” said 
EOC President Patrick Hickey. 

the Swede, Sofia Henriksson (centre) won the 7.5 km classical technique. in second place was thea krokan Murud from Norway and third was her compatriot 
Hilde losgard landheim

President cheered skiers
The president of the Internation-

al Olympic Committee, Jacques 
Rogge did not miss the very 

first race of the 10th European 
Winter Youth Olympic Festival in 

Liberec. Yesterday morning he came to 
the Vesec venue to see a Cross Country 
Ski event – the 7.5 km girls’ race.
The top representative of world Olym-
pics arrived at the Vesec sports venue in 
a convoy headed by a police 
car. Rogge, a former yachts-
man and rugby player, was 
accompanied in Vesec by the 
President of the Czech Olympic Commit-
tee, Milan Jirásek, and an IOC member 
and former javelin thrower, Jan Železný.

Although Jacques Rogge spent only a half 
an hour in Vesec, he did not miss the at-
mosphere of a race, wishing to be close to 
the rising sports stars. He visited the finish 
zone, where he watched with great interest 
as the athletes concluded the race, but he 
did not go to meet them. “I do not have the 
right shoes,” he apologized with a smile on 

his face, appreciating the 
Vesec venue as wonderful. 
“Mr. Rogge’s visit went 
smoothly with no prob-
lems,” said Petr Mach, 
Manager of the Cross 
Country Ski races. Accord-
ing to him, Jacques Rogge 
watched a very difficult 

race. For this age group the Vesec track 
is quite challenging. “On top of that, the 
weather is working against us a bit; last 

night we had fresh snow, which in places 
was very soft, which was not ideal,” said 
Mach and added:  “Otherwise I am satisfied, 
we’ve had the first race of EYOWF 2011 and 
it turned out fine.”The winner of the race, 
Sofia Henriksson, was happy with the at-
mosphere too. “EYOWF and my victory to-
day mean a lot to me, it is good experience, 
it will help me move ahead in the future,” 
said the young Swede, who beat the others 
on the difficult track by no less than half 
a minute. Even Josef Kubice, coach of the 
Czech athlete Petra Hynčicová, agrees that 
the race in Vesec was very demanding in-
deed, but also of a high quality. “For the 
majority of the girls it was the first tru-
ly big international race, all the more sig-
nificant because Mr. Rogge arrived to see 
them and that was a bit tough on the girls’ 
nerves,” said Kubice.
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 „For young athletes the 
EYOWF is a great opportu-
nity to compare their per-
formances – at the begin-
ning of my career there 
was no such possibility.”
Jan Železný, member of the  
International Olympic Committee




