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Plamen přiletěl z Atén

Oheň, který bude ve dnech 
13. – 18. února 2011 provázet 
evropskou olympiádu mládeže 
(EYOWF) 2011 v Libereckém 
kraji, dorazil do České republiky 
21. ledna z Řecka. Z aténského 
stadionu Panathinaiko, dějiště 
prvních novodobých olympij-
ských her roku 1896, ho přivezla delegace pořada-
telů, kterou tvořili prezident organizačního výboru 
Roman Kumpošt, výkonná ředitelka Kateřina 
Nyčová, generální sekretář ČOV Petr Hrubec, 
radní Libereckého kraje Zdeněk Bursa a předseda 
správní rady EYOWF 2011, o. p. s., Vladimír Rich-
ter. Více informací o této události na straně 2.

Rady pro zahraničí

Organizátoři nejvýznamnějších 
sportovních soutěží určených 
mládeži zamíří v době EYOWF 
2011 do Liberce, aby se zde 
v rámci tzv. Observer progra-
mu (15. – 17. února) seznámili 
s know how domácích pořada-
telů. Mezi přihlášenými účast-
níky jsou mj. zástupci čínského Nankingu, pořada-
tele letních Světových olympijských her mládeže 
2014, i organizátoři jejich zimní varianty v roce 2012 
v Innsbrucku. Dále se speciálního semináře zúčast-
ní organizátoři budoucích letních a zimních festivalů 
z Trabzonu, Utrechtu,  Brašova a Vorarlberska / Lich-
tenštejnska, stejně jako z kandidátského Sarajeva.

Nejhezčí krychli má Litva

Celý „starý kontinent“ se sym-
bolicky sjel v polovině ledna do 
Liberce. Stalo se tak  v rámci 
unikátní soutěže Evropa v srd-
ci Evropy. V duchu motta celé 
akce Poznej země, které bu-
deme hostit, studenti středních 
škol z regionu zpracovali a poté 
grafi cky ztvárnili projekty charakterizující všech 49 
členských zemí Asociace evropských olympijských 
výborů. Návrhy se objevily na krychlích o rozměru 
hrany jeden metr a v obchodních centrech Liberce 
oživují atmosféru festivalu. Celkové vítězství získalo 
domácí Gymnázium F. X. Šaldy za obsahové i vý-
tvarné zpracování Litevské republiky.

Citát měsíce
„Evropské olympiádě mládeže 2011 v Liberec-
kém kraji přeji hodně úspěchů a věřím, že se 
při této soutěži narodí spousta talentů, které 
se stanou osobnostmi světového sportu.“

VĚRA ČÁSLAVSKÁ,
sedminásobná olympijská
vítězka v gymnastice
a legenda českého sportu

Čtěte na straně 2:
Mystický oheň čeká v dějišti festivalu
Školáky přivezou autobusy

Jacques Rogge, prezident Mezinárodního olympijského výboru, se zúčastní slavnostního zahájení 
EYOWF 2011 v Libereckém kraji

Jacques Rogge:
Těším se do Libereckého kraje!     

Tyto akce pro mládež jsou nutností pro vývoj 
všech evropských šampionů a dávají mladým 
sportovcům možnost, jak uchopit svou vlastní 
budoucnost. Pokud se rozhodnou pokračovat ve 
sportovní kariéře, někteří z nich se mohou stát 
úspěšnými olympioniky. Sportovní festivaly jsou 
skvělou příležitostí, aby si mladí závodníci oku-
sili závody na vrcholné úrovni, kde mohou najít 
přátele z cizích zemí a kultur, a aby otevřeli svoji 
mysl a sdíleli hodnoty sportu. Upřímně věřím, že 
podobné soutěže nabídnou mladé generaci ces-
tu k lepší, radostnější a zdravější budoucnosti. 

Jak se tato soutěž od počátku 90. let minu-
lého století změnila?

V říjnu 1989 jsem byl zvolen předsedou Aso-
ciace evropských olympijských výborů s man-
dátem vytvořit mládežnickou akci, která by 
prolomila bariéru studené války a komunismu. 
Východ a Západ byl totálně oddělen železnou 
oponou. Existovaly sice kontakty mezi sportov-
ci, ale pouze na úrovni seniorů, nikoliv mláde-
že. Řekl jsem si, že by bylo dobré zorganizovat 
soutěž, která by spojila mladou generaci z celé 
Evropy. Nicméně ironií osudu se toto rozhod-
nutí ukázalo téměř zbytečné, protože počát-
kem listopadu téhož roku padla berlínská zeď.

První mládežnický festival v Bruselu 1991 
se podařilo zorganizovat velmi rychle...

Navzdory výrazným změnám na politické scé-
ně tu stále chybělo opravdové spojení mezi 
těmito dvěma světy, a tak jsme v hledání 
možností pokračovali dál. První letní varianta 
– tehdy pod názvem Evropské olympijské dny 
mládeže - se uskutečnila v jednadevadesátém 
roce v Bruselu a měla opravdu velký úspěch, 
z čehož poté vznikla i zimní varianta, která se 
konala o dva roky později v italském regionu 
Aosta. Mám velkou radost, že i dvacet let po 
prvním festivalu je jeho význam a odkaz stá-
le silný, neboť zůstává jedinou celoevropskou 
multisportovní akcí pro mládež.

V čem vidíte – kromě počtu účastníků
– největší posun v obsahu této soutěže?

Rozhodně v rostoucím počtu zemí, které se 
festivalů účastní. Pokud si dobře pamatuji, 
tak v prvním ročníku roku 1991 se jich účast-
nilo 33 a od té doby číslo neustále narůstá. 
Liberecký kraj bude hostit už 1 549 účastníků 
ze 44 zemí. Stejně jako jakákoli jiná sportovní 
událost, i EYOF se musel adaptovat potře-
bám a očekávání mladé generace. Zařadili 
jsme atraktivnější sportovní program a napří-
klad při jeho prezentaci více využili sociálních 
médií, která dnes hrají v životě mladých lidí 
zásadní roli.

Pokračování na straně 2.

Prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge se stal počátkem 
90. let minulého století zakladatelem Evropských olympijských festivalů mládeže. 
V neděli 13. února bude osobně přítomen slavnostnímu zahájení EYOWF 2011 v Li-
bereckém kraji. V exkluzivním rozhovoru se podělil o své dojmy.
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116
počet medailí, které v historii zimních EYOWF 
získala dosud nejúspěšnější výprava Ruska

Školáky přivezou autobusy

O dostatečně bouřlivou atmo-
sféru v areálech EYOWF 2011 
se postarají především žáci 
základních a studenti střed-
ních škol Libereckého kraje. 
Organizátoři je budou na jed-
notlivá sportoviště svážet spe-
ciálními autobusy. „Přednost mají školy, které se 
zapojily do našeho víc než rok a půl trvajícího do-
provodného programu vyCOOL se! – jejich žáky 
odvezeme přímo od školní budovy na dohodnutý 
dopolední program. Další školy mohou využít 
možnosti zúčastnit se odpoledních disciplín pod-
le odjezdového harmonogramu ze zastávky na 
Fügnerově náměstí v Liberci,“ vysvětluje mana-
žerka marketingu Radana Kubešová

Videozpravodajství na webu

Pořadatelé EYOWF 2011 bu-
dou informovat všechny účast-
níky a hosty festivalu o dění 
v areálech i olympijské vesnici 
nejen prostřednictvím aktuál-
ních webových stránek nebo 
každodenního zvláštního vydá-
ní česko-anglických novin COOL News. Novinkou, 
kterou připravují, je videozpravodajství, které budou 
pravidelně zajišťovat ve spolupráci s internetovou 
televizí muvi.cz. Reportáže umístěné na festivalo-
vém webu nabídnou záběry ze závodů i zákulisí, 
ankety a rozhovory se zajímavými návštěvníky.

Zaostřeno na Evropu

Ve dnech 10. – 12. února 
uspořádá Katedra tělesné 
výchovy Fakulty přírodověd-
ně-humanitní a pedagogické 
Technické univerzity v Liberci 
ve spolupráci s organizáto-
ry EYOWF 2011 a Českým 
olympijským výborem odbornou konferenci na 
téma Evropa – mládež – olympismus. Usku-
teční se v hotelu Zlatý Lev a v jejím průběhu 
zazní vystoupení předních českých i zahranič-
ních odborníků na témata, jako jsou fi nancování 
sportu, organizace velkých sportovních mládež-
nických soutěží, přínos evropské mládeže spor-
tu či tréninková příprava mladých závodníků.

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

Mystický oheň už v dějišti festivalu 

Ceremoniál předání ohně se uskutečnil na sta-
dionu Panathinaiko, na kterém se roku 1896 
uskutečnily první novodobé olympijské hry. Na 
jeho závěr předal Spyros Capralos, prezident 
Řeckého olympijského výboru, symbolickou 
pochodeň, kterou zapálily paprsky boha slun-
ce Apollóna, prezidentovi organizačního výbo-
ru EYOWF 2011 Romanu Kumpoštovi. 

„Je to pro nás samozřejmě mimořádná událost 
a velká pocta. Tento plamen se pro nás stane 
nejen průvodcem samotné soutěže, ale také 
motivací a závazkem, abychom tuto soutěž 
zorganizovali na opravdu vysoké úrovni a bez 
jakýchkoliv rušivých momentů,“ uvedl Roman 
Kumpošt. 

Letecký převoz ohně ve třech speciálních bez-
pečnostních lampičkách zajistily na pravidelné 
lince Atény-Praha České aerolinie. 

Podpora českých legend
Tři dny poté, co olympijský oheň dorazil do 
Liberce, se zde uskutečnila další velká slá-
va. Z rukou členů delegace, která zajišťovala 
převoz, ho převzal hejtman Libereckého kraje 
Stanislav Eichler, jako vrcholný představitel 
pořadatelského regionu EYOWF 2011.

„Před dvěma roky jsem v průběhu závěreč-
ného ceremoniálu EYOWF 2009 ve Szczyrku 
přebíral olympijskou vlajku, nyní k ní přibyl dal-
ší důležitý symbol. Teď už zbývá pouze jedi-
né – celou akci úspěšně uspořádat!“ prohlásil 
Stanislav Eichler.

Ten poté předal další lucerny – dar společnos-
ti OKD festivalu – s olympijským ohněm také 
zástupcům pořadatelských měst – primátorovi 
Liberce Janu Korytářovi, starostovi Jablonce 
nad Nisou Petru Beitlovi a starostovi Koře-
nova Luboši Markovi. Symbolické plamínky 
budou hořet na jejich radnicích až do konce 
festivalu.

Ojedinělého ceremoniálu se zúčastnili také 
sportovní legendy českého sportu – gymnast-
ka Věra Čáslavská, atletka Dana Zátopková 
a veslař Oldřich Svojanovský. „Přeji si, aby 
nadcházející evropská olympiáda mládeže 
zanechala v srdcích a duších všech účast-
níků krásnou vzpomínku,“ svěřila se Věra 
 Čáslavská.

„Olympijský oheň je symbolem přátelství mezi 
lidmi všech národností. Má mystickou hodno-
tu,“ řekla na závěr slavnostního aktu slavná 
oštěpařka Dana Zátopková. 

Olympijský oheň z Řecka, který se stane symbolem evropské olympiády mládeže 
(EYOWF) 2011, přicestoval poprvé v historii do České republiky 21. ledna. Zahajovací 
ceremoniál soutěže se bude konat 13. února od 19:30 hodin v liberecké Tipsport areně 
a zúčastní se ho také prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge.

Těším se do Libereckého kraje!
Dokončení ze strany 1.

Jakou nejdůležitější radu byste dal mladým 
sportovcům, jak využít talentu a stát se vr-
cholovým sportovcem mezi dospělými?

Nejdůležitější rada, kterou bych z vlastní ži-
votní zkušenosti chtěl mladým sportovcům 
předat, je jednoduchá – respektovat pravidla 
sportu, a snažit se být co nejlepší poctivou pří-
pravou. A při tom se zároveň i dobře bavit.

Co očekáváte od EYOWF 2011 v Liberec-
kém kraji?

Velice se na EYOWF do Liberce těším. Ne-
jen proto, že je skvělé vidět, jak je projekt, 
který jsem před lety inicioval, stále oblíbený 
a přitahuje mladé sportovce, ale i proto, že 
očekávám plného sportovního ducha, pro-
fesionalitu, týmovou práci, radostnou atmo-
sféru a samozřejmě soutěže a výkony na 
světové úrovni. Doufám, že si i návštěvníci 
z České republiky akci užijí, budou fandit 
sportovcům a vítat zahraniční hosty. Jsem si 
jist, že EYOWF 2011 bude úspěšný a bude 
na co vzpomínat.
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