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POSLEDNÍ ČÍSLO

Vážení kolegové, spolupracovníci, partneři, přá-
telé, dobrovolníci, diváci a vy všichni, kteří jste 
přispěli ke zdaru festivalu! Velice vám všem dě-
kujeme za dlouhodobou spolupráci a váš zájem 
o evropskou olympiádu mládeže (EYOWF) 2011 
v Libereckém kraji. Věříme, že se znovu setká-
me při podobné akci. Srdečně zdraví organizač-
ní výbor EYOWF 2011! 

ČOV ocenil organizátory

Ve středu 30. března se napo-
sledy sešel v téměř plném počtu 
více než padesátičlenný organi-
zační výbor evropské olympiády 
mládeže. Členové organizač-
ního výboru se dočkali milého 
překvapení v podobě osobní 
návštěvy zástupců Českého 

olympijského výboru. Z rukou jeho předsedy  Milana 
Jiráska, místopředsedy    Františka  Dvořáka a ge-
nerálního sekretáře Petra Hrubce převzal každý 
člen čestný certifi kát za výborně odvedenou práci 
na přípravách i průběhu EYOWF 2011. 

Doporučeně z Evropy

Bezprostředně po  skončení 
EYOWF 2011, ale i týdny 
po něm, pořadatelé obdrželi 
řadu pochvalných vzkazů. Dě-
kovné dopisy dorazily i od těch 
nejvýznamnějších představitelů 
světového sportu, Patricka Hic-
keyho (vlevo),  prezidenta Asoci-
ace evropských olympijských výborů, a Jacquese 
Rogga (vpravo), prezidenta Mezinárodního olym-
pijského výboru. Oba významní „odesílatelé“ děkují 
za výbornou pohostinnost organizátorů, skvělé záze-
mí a celkově mimořádnou a excelentní akci, která 
spojila mladou Evropu a ducha přátelství a fair play.

Citát měsíce
„Úspěch akce byla jednoznačně věc souhry 
našeho organizačního výboru, v němž pomá-
hal jeden druhému. Chci celému svému týmu 
velmi poděkovat, jsem na něj hrdý.“p

ROMAN KUMPOŠT,
prezident organizačního výboru 
EYOWF 2011

Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organizačního výboru při zakončení EYOWF 2011

Kateřina Nyčová:
EYOWF připravil dream team!

Je to vlastně směsice pocitů. Ale nejvíc asi 
převládá určitá nostalgie a smutek, že už je 
vše pryč. U těchto velkých akcí a produkcí 
je to vždy stejné. Dlouho na nich intenziv-
ně pracujete, žijete s nimi a s lidmi, kteří se 
na přípravách podílejí, a pak akce obvykle 
velmi rychle proběhne a je konec. Organi-
zační výbor, který žil jako pospolitá rodina 
se rozejde a myslím, že většina z nás poci-
ťuje určité prázdno. Já už jsem na to naštěstí 
po letech práce v oblasti organizace spor-
tovních akcí zvyklá, ale neznamená to, že to 
necítím pokaždé stejně. A protože EYOWF 
byl opravdu velkou akcí, je to možná o to 
intenzivnější. Ale musím říci, že pociťuji 
i radost, a to nejen proto, že akce proběhla 
úspěšně, ale i proto, že se na její práci sešli 
skvělí lidé.

Co bylo hlavním důvodem úspěchu této 
akce?

Myslím, že by se dalo aplikovat rčení těžko 
na cvičišti, lehko na bojišti  Jednoznačně 
je hlavním úspěchem dobře odvedená práce 
v průběhu příprav, dále skvělá parta lidí, která 
se při práci na téhle akci sešla, a pak určitě 

faktor X, kterému můžeme říkat různě. Třeba 
štěstí. Potřebuje ho každý pořadatel. A my 
jsme ho měli.

V čem byl tento ročník EYOWF jiný než ty 
předcházející?

To mohu jen těžko posoudit. To je spíše otázka 
pro účastníky, ale z jejich reakcí a ohlasů lze říci, 
že byli spokojení. S ubytováním, jídlem, spor-
tovní stránkou, se službami… Poprvé v historii 
EYOWF jsme použili například zasílání infor-
mací v průběhu akce formou hromadných sms 
z našeho informačního systému, což se setkalo 
s velkým ohlasem. A co určitě přispělo k dobré 
atmosféře a hladkému průběhu byla i kompakt-
nost celé akce. Všichni bydleli na jednom místě 
– v olympijské vesnici a snad s výjimkou snow-
boardingu byla všechna sportoviště v krátké do-
jezdové vzdálenosti od místa ubytování. Spor-
tovci pak byli určitě spokojení s tzv. Fun zonou, 
kde mohli trávit svůj volný čas. Uspořádali jsme 
také premiérově na zimním festivalu Observer 
program – informační seminář pro budoucí po-
řadatele. Pár plusů by se prostě našlo 

Pokračování na straně 2.

10. Zimní evropský olympijský festival mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji 
je již minulostí. Jak hodnotí Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organizačního vý-
boru festivalu, více než tříletou intenzivní práci několika desítek spolupracovníků 
a jaké pocity s dvouměsíčním odstupem převládají?

ROZHOVOR
MĚSÍCE

Čtěte na straně 2:
Plná schránka chvály
Rampičovo loučení
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730
počet dní mezi posledním dnem EYOWF 2011 

v Libereckém kraji (19. 2. 2011)
a prvním dnem EYOWF 2013

v rumunském Brašově (17. 2. 2013)

Plná schránka chvály

Pochvalně o evropské olympiá-
dě mládeže v Libereckém kraji 
se vyjádřili i zástupci účastní-
cích se národních olympijských 
výborů a dalších institucí. Ještě 
několik týdnů po skončení akce 
organizátoři shromažďovali milé 
pozdravy a slova uznání. 

Ke skvěle uspořádanému mládežnickému festiva-
lu gratulovaly téměř všechny výpravy. Oceňovali 
především profesionalitu organizačního výboru, 
skvělou atmosféru a poskytované služby během fes-
tivalu. K velké radosti organizačního výboru zaslalo 
slova chvály a spokojenosti také mnoho dobrovol-
níků. A přidali se rovněž účastníci Observer pro-
gramu, kteří v rámci speciálních přednášek získali 
navíc cenné zkušenosti od libereckých pořadatelů. 

EYOWF stále na cestách

Přestože evropský olympijský 
festival mládeže 2011 ofi ciálně 
skončil, pro zástupce organi-
začního výboru jejich aktivita 
stále pokračuje. Vedení OV 
se ve dnech 6. až 7. května 
zúčastní semináře Asociace 
evropských olympijských vý-
borů (EOV) ve slovinské Portoroži, na konci listo-
padu se pak zúčastní i valné hromady EOV v rus-
ké Soči. „Je třeba tuto akci uzavřít i na této vrcholné 
úrovni. Připravili jsme si proto závěrečnou zprávu, 
která zpětně zhodnotí EYOWF 2011 z pohledu na-
šeho jako organizátora, tak i na základě zpětných 
reakcí účastníků,“ vysvětlila Kateřina Nyčová. 

Loučení s vyCOOL se!

Spolu s EYOWF 2011 ofi ciál-
ně skončil po roce a půl i do-
provodný program pro školy 
vyCOOL se!. Poslední soutěží 
pro žáky základních škol či 
gymnázií a studenty středních 
škol Libereckého kraje byla 
podoba slavné televizní sou-

těže Pevnost Boyard. O doprovodný program 
vyCOOL se! byl po celou dobu obrovský zájem. 
Do čtyřicítky atraktivních soutěží sportovního, 
vědomostního, kulturního i výtvarného charakte-
ru se zapojilo na 10 tisíc mladých lidí.

Organizační  výbor  EYOWF 2011,  Masarykova 457/4 ,  460 01  L iberec,  te l . :  +420 484 840 235,  in fo@eyowf2011.cz ,  www.eyowf2011.cz

Jak na mě přišlo tání…
Ahoj eyowfáci,

naše akcička skončila, přišlo jaro, ale já jsem 
tu pořád! Alespoň do té doby, než úplně rozta-
ju (teplem a dojetím), musím se s vámi všemi 
přeci pořádně rozloučit! Budu se snažit nebre-
čet, protože ono pak se to 
tání urychluje nebo co… 
žbluňk 
 
Nééé kecám, zajedu si 
akorát na chvíli někam 
na dovču k moři (asi Se-
vernímu, tam bude zima, 
ne?), abych nabral síly 
na další sezónu.

Chci vám všem poděko-
vat za skvělou atmosféru, 
která během evropské olympiády mládeže pa-
novala. Byli jste všichni fakt skvělí. Musím vám 
říct, že tak dobře, jako na velké párty po závě-
rečném ceremoniálu, jsem se dlouho nepoba-
vil. V té mé šišaté hlavě mi dunělo ještě pár dní 
potom. Umíte si to vůbec představit? Už takhle 
je strašně těžká (i když v ní nic moc není… 
hehe ) a ještě když jí neovládám! Ale to už 
jste vy všichni byli doma, chlubili jste se medai-
lemi a super zážitky, že jo? A jelikož mi kámoši 
z našich prodejních stánků řekli, že jste skoro 

všechny suvenýry zkoupili, tak jsem rád, že 
i moje malá plyšová maličkost se ujala a bude 
na vás všude dávat pozor… žbluňk žbluňk 

Přátelé, kamarádi, doufám, že na EYOWF 2011 
v Libereckém kraji budete dlouho vzpomínat. Ale 

bacha, a teď mlu-
vím zejména k mla-
ďochům, neusněte 
na vavřínech a snaž-
te se dál. Koupil jsem 
si novou televizi 
a hodlám na vás kou-
kat na  olympiádě…
na té veliké, to je 
jasný! Už jsem psal 
do Brašova, jest-
li by pro mě měli 
na EYOWF 2013 ně-

jakou prácičku, když jsem se tady tak osvědčil! 
No uvidíme, budu z Ještědu vyhlížet nové zítř-
ky… chacha… žbluňk žbluňk 

Mějte se úplně nejlíp, jak jen to půjde a dá-
vejte na sebe všichni pozor. A nezapomeňte, 
na facebooku jsem pořád, takže mi koukejte 
psát a posílat fotky. Těším se!

Váš doživotní Rampič Fundič 

EYOWF připravil dream team!
Dokončení ze strany 1.

Přispěly k úspěšnému zvládnutí EYOWF 
2011 i spolupráce a přístup jednotlivých za-
hraničních výprav NOCs? 

Rozhodně. Bez odezvy na druhé straně by to 
nikdy nešlo. Snažili jsme se už od začátku pří-
prav intenzivně komunikovat, předávat informa-
ce, upozorňovat a vycházet vstříc. Myslím, že 
jsme si vybudovali s NOCs velmi dobré vztahy 
a  spolupracovali jsme v příjemné atmosféře. 
A to je pak vždy radost. Vše je o komunikaci 
a ta fungovala velmi dobře. Ráda bych všem 
NOCs poděkovala. Bez energie z jejich strany 
by ta naše vyprchala do ztracena. A ráda bych 
zmínila i zástupce Českého olympijského výbo-
ru, Asociace evropských olympijských výborů, 

koordinační komisi a spoustu dalších lidí. Bylo 
opravdu hodně těch, kteří ke zdaru festivalu 
přispěli.

Více než tříletá práce organizátorů končí. 
Jak hodnotíte práce s jednotlivými subjekty
– členy organizačního výboru?

Velmi pozitivně. Pořádání akce je vždy týmová 
práce. Není to o prosazování jednotlivých indi-
vidualit. Nekopete za sebe, ale za akci, za tým. 
A to mě baví. Právě sehraný tým je základem 
úspěchu. Nebyla to vždy jen procházka růžo-
vým sadem, to je jasné. Ale musím zopakovat, 
že nám to vyšlo. Náš tým byl skvělý. Prostě dre-
am team organizátorů, dobrovolníků, ale i všech 
dalších osob, které akci podporovaly. Dělalo se 
mi s nimi všemi krásně a za to jim děkuji!

RAMPIČOVO 
OKÉNKO

ROZHOVOR
MĚSÍCE

Př i EYOWF 2011 nebyla nouze o tvrdé souboje, ladné pohyby i maximální soutředění.
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