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             10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 2011

Čestný prezident Patrick Hickey

Patrick Hickey (na snímku), 
předseda Asociace evrop-
ských olympijských výborů 
(EOC), přijal nabídku pořada-
telů EYOWF 2011 a stal se 
čestným prezidentem organi-
začního výboru. „Je to pro nás 
velká čest a potvrzení tradiční 
velice dobré spolupráce s evropským olympijským 
hnutím, ale také významná motivace, abychom 
pořadatelství této akce zvládli na co nejvyšší úrov-
ni,“ prohlásil Roman Kumpošt, prezident organi-
začního výboru festivalu. Dalšími členy čestného 
předsednictva jsou předseda ČOV Milan Jirásek 
a hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.

Týden plný diplomacie

Dosud největší a nejkomplex-
nější zkoušku své připraveno-
sti absolvovali v Liberci pořa-
datelé EYOWF 2011 v týdnu 
od 15. do 21. listopadu. Nejpr-
ve je čekalo poslední zasedání 
se členy koordinační komise 
EOC pro EYOWF 2011. Ná-
sledovala schůzka technických delegátů jed-
notlivých sportů a na závěr přišlo klíčové jednání 
– seminář se zástupci evropských olympij-
ských výborů, které se zúčastní tohoto festivalu. 
O těchto diplomatických aktivitách, které skončily 
pozitivním výsledkem, píšeme více na straně 2.

Oheň přiletí z Řecka

Až z památných míst v Até-
nách, která psala historii světo-
vého sportu, přiletí oheň, který 
vzplane při slavnostním zahá-
jení EYOWF 13. února 2011 
v liberecké Tipsport areně. Na 
stadionu Panathinaiko, vybu-
dovaném roku 566 před naším 
letopočtem a známém jako dějiště prvních novodo-
bých olympijských her 1896, slavnostně zažehnou 
zástupci Řeckého olympijského výboru plamen, 
který uloží do tří speciálních schránek. Ty dopraví 
letecky do České republiky delegace složená z čle-
nů ČOV, Libereckého kraje a organizátorů festivalu.

Citát měsíce
„Děkuji organizátorům za to, jak skvělý semi-
nář uspořádali. V průběhu dvou dnů ukázali, 
jak soudržným a excelentním týmem jsou. 
Jsem přesvědčen o tom, že to dokáží i v prů-
běhu samotného festivalu.“

JANKO DVORŠAK,
předseda koordinační komise 
EOC pro EYOWF 2011

Čtěte na straně 2:
Pozitivní signál pořadatelů účastníkům festivalu
Studenti točili Patrony EYOWF 2011

Petr Hrubec (vlevo), generální sekretář ČOV, při podpisu smlouvy o pořádání EYOWF 2011 v Liberec-
kém kraji, Patricky Hickey (uprostřed), předseda EOC, a Raffaele Pagnozzi, generální sekretář EOC

Petr Hrubec:
Evropa chválí a chystá se do Liberce

Myslím, že se současným stavem příprav 
můžeme být maximálně spokojeni. Já i další 
členové ČOV oceňujeme, jak jsou připravena 
jednotlivá sportoviště i jejich zázemí a jak po-
kročila samotná organizace festivalu. Myslím, 
že EYOWF 2011 je už prakticky připraven. 
Ostatně při nedávném jednání šéfů misí v Li-
berci, jehož se zúčastnili zástupci evropských 
olympijských výborů, zaznívala na pořadatele 
slova chvály ze všech stran.

Čeho si především při své návštěvě všímali 
a co na ně udělalo největší dojem?

Nesmírně oceňovali kompaktnost celého pro-
jektu EYOWF 2011 a snadnou dostupnost 
jednotlivých míst. Pozitivně vnímají fakt, že 
všichni účastníci budou ubytovaní ve společné 
olympijské vesnici v Harcově a že také areá-
ly - snad s výjimkou Rejdic - leží blízko sebe. 
Líbila se jim moderní sportoviště, ale doslova 
nadšeni byli hokejovou Tipsport arenou. 

Jak využije ČOV evropské olympiády mláde-
že k další podpoře mládežnického sportu?

Při podobných vrcholných mezinárodních ak-
cích, které pořádáme, se snažíme, aby byla 
česká výprava maximálně úspěšná. Úspěchy, 
medaile a nové vzory jsou vždy nejlepší propa-
gací sportu. Čeští reprezentanti obsadí v do-
mácím prostředí všechny sporty, což se jinak 

málokdy podaří. S organizátory festivalu jsme 
se už také dohodli, že naši mladí závodníci ab-
solvují v dějištích jednotlivých disciplín příprav-
ný kemp, aby si zvykli na podmínky, které je 
čekají. Moc bychom si přáli vyhrát především 
hokejový turnaj a v této souvislosti je klíčové, 
aby nám všechny kluby uvolnily nejlepší hrá-
če. S tím totiž bývaly v minulosti jisté problémy. 
Za důležitý motivační stimul považuji také zisk 
první medaile - pokud by se nám ji podařilo vy-
bojovat hned na začátku, pro ostatní závodní-
ky i veřejnost by znamenala ohromný impuls. 

V únoru 2011 se stane Liberec symbolicky 
centrem olympijské diplomacie. Jak se při-
pravujete na tyto významné aktivity a pří-
jezd prezidenta MOV Jacquese Roggeho?

Účast prezidenta MOV Jacquese Roggeho je 
pro nás velkou poctou. Určitě v tom sehrála 
roli skutečnost, že právě on je zakladatelem 
těchto mládežnických festivalů. Další důležitou 
událostí zde pro nás bude zasedání výkonné-
ho výboru Asociace evropských olympijských 
výborů. Čekáme však i mnoho jiných význam-
ných hostů - představitele Evropské komise 
i Evropského parlamentu, europoslance, čle-
ny vlád, bývalé olympioniky a další osobnosti 
společenského, politického a sportovního ži-
vota od nás i z celé Evropy. Festival 2011 bude 
zcela určitě výjimečnou událostí, která přitáhne 
k České republice mimořádnou pozornost.

Spolupořadatelem 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže 
(EYOWF) 2011 do 18 let v Libereckém kraji a důležitým partnerem organizačního 
výboru této akce je Český olympijský výbor. Jeho generální sekretář Petr  Hrubec, 
který je zároveň místopředsedou správní rady obecně prospěšné společnosti 
EYOWF 2011, pečlivě sleduje fi nišující přípravy a dva a půl měsíce před začátkem 
soutěže neskrývá optimismus.

ROZHOVOR
MĚSÍCE
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Při semináři šéfů misí v Liberci jsme se ptali 
zástupců národních olympijských výborů, na 
co se během EYOWF 2011 v Libereckém kraji 
nejvíce těší.

Sari Tuunainen – vedoucí 
komunikace, Finsko: „Těším 
se zejména na skvělou atmo-
sféru během festivalu. Ráda 
bych, aby si mladí závodníci 
užili soutěže a fair play a ne-
brali soupeření až příliš vážně. 
A poté, co jsem viděla stav ny-

nějších příprav, myslím, že EYOWF 2011 bude 
mít opravdu skvělou úroveň.“

Borut Kolarič – vedoucí 
sportovního programu, Slo-
vinsko: „Upřímně doufám, že 
během EYOWF 2011 bude 
spousta legrace. Češi jsou 
dobří v pořádání sportovních 
akcí, sportu rozumí. A jsou rov-
něž zábavní, jak jsem se mohl 

přesvědčit na vlastní oči. Zároveň věřím, že se 
zde naše výprava blýskne dobrým výsledkem. 
Celkově jsem přesvědčen, že EYOWF 2011 
bude mít velký úspěch.“

Stratos Karetos – technický 
poradce, Řecko: „Já se těším 
zejména na pěkné počasí, kte-
ré se – doufám – vydaří. Stejně 
tak budu očekávat i celkově 
dobré služby během festivalu. 
Prozatím to jde organizátorům 
skvěle. Pokud ve svém úsilí 

budou pokračovat i nadále, EYOWF bude zcela 
jistě úspěšný.“

Rady budoucím pořadatelům

Organizační výbor evropské olympiády mládeže 
2011 se rozhodl využít svých zkušeností a po-
znatků z dlouhodobé přípravy této významné 
sportovní akce a podělit se o ně nejen s pořada-
teli budoucích festivalů, ale také dalších vrchol-
ných mezinárodních akcí. Přednášky a besedy 
v rámci tzv. Observer programu se budou ko-
nat během festivalu od 15. do 17. února 2011 
v Liberci. Zájemci o účast v tomto semináři se 
mohou přihlásit nejpozději do 20. prosince 2010 
na e-mailu: jan.kubes@eyowf2011.cz.

ČÍSLO MĚSÍCE

1529
celkový počet členů zahraničních výprav ze 46 
zemí, kteří se přihlásili k účasti na EYOWF 2011

ANKETA
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Pozitivní signál účastníkům festivalu

„Hlavním posláním 
 tohoto semináře 
bylo přesvědčit 
a ubezpečit za-
hraniční delegáty 
o tom, že přípra-
va festivalu byla 
prakticky dokon-
čena a že čekají 
už jen drobná lo-
gistická či technic-
ká doladění. Mys-
lím, že tento cíl se 

podařilo jednoznačně splnit a že jsme vyslali 
pozitivní signál,“ komentoval Roman Kumpošt, 
prezident organizačního výboru, nejdůležitější 
výsledek této schůzky.

Více než osmdesát aktérů čerpalo v Liberci 
především veškeré potřebné informace o pro-
jektu EYOWF 2011 – nejen prostřednictvím 
prezentací jednotlivých sekcí, ale vůbec po-

prvé také na vlastní oči v reálném prostředí. 
Seznámili se s areály, jejich zázemím, ubyto-
vacími kapacitami i další související infrastruk-
turou. Získali tak dostatek informací k tomu, 
aby si udělali detailní obrázek, co je v únoru 
příštího roku v Libereckém kraji čeká.

„Šéfové misí oceňovali nejen připravenost 
semináře, ale zejména nasazení, motivaci 
a připravenost celého organizačního týmu, 
jehož nízkým věkovým složením i výkonností 
byli příjemně překvapeni. Víme, že jsme laťku 
nasadili vysoko, ale jménem všech pořadate-
lů mohu slíbit, že i v únoru 2011 uděláme vše 
pro to, abychom ji tam udrželi,“ uvedla Kateři-
na Nyčová, výkonná ředitelka organizačního 
výboru.

Kromě nezbytných jednání a obhlídek všech 
sportovních areálů si delegáti prohlédli i někte-
rá zajímavá místa Libereckého kraje – zámek 
na Sychrově a Ještěd. 

Horký týden od 15. do 21. listopadu prožili organizátoři evropské olympiády mlá-
deže 2011. Po úvodních zasedáních koordinační komise EOC pro EYOWF v Libe-
reckém kraji a technických delegátů přišel na řadu očekávaný vrchol – seminář se 
zástupci evropských olympijských výborů, účastníků festivalu.

Studenti v soukromí
sportovních hvězd

Reprezentan-
ty, kteří do 
svého sou-
kromí studen-
ty pustili, jsou 
– běžec na 
lyžích  Lukáš 
Bauer, sjez-
dař  Ondřej 

Bank, biatlonistka Veronika Vítková, skokan 
na  lyžích  Roman  Koudelka, hokejový brankář 
Marek Schwarz,  sdruženář Pavel Churavý, 
krasobruslař Tomáš Verner a snowboardista 
Michal Novotný. O vítězi rozhodovala deseti-
členná porota složená ze zástupců organizač-

ního výboru EYOWF 2011, Libereckého kraje, 
Českého olympijského výboru i médií liberec-
kého regionu. Jednoznačně zvítězila dvojice 
Filip Ferbl a Vlastimil Barák (na snímku) 
z Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, která zauja-
la svým příspěvkem o nejlepším českém sjez-
daři Ondřeji Bankovi. „Děkuji všem studentům 
za jejich skvěle odvedenou práci. Všichni se 
s tímto nelehkým úkolem popasovali bravurně 
a originálně. Věřím, že to pro ně bude neza-
pomenutelný zážitek,“ řekl Roman Kumpošt, 
prezident organizačního výboru EYOWF 2011 
a předseda poroty. Jednotlivé spoty budou ke 
zhlédnutí na webových stránkách festivalu 
i některých českých médií.

Pohled do zákulisí hotelu Zlatý Lev v Liberci, kde se konal seminář šéfů misí

V Clarion Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci se 24. listopadu rozhodovalo o vítězi 
soutěže Na stopě Patronům EYOWF. Osm dvojic středoškolských studentů strá-
vilo část dne s jedním z osmi významných českých sportovců, kteří podporují ev-
ropskou olympiádu mládeže. Podle vlastního scénáře a pojetí poté mladí fi lmaři 
natočili čtyřminutové medailonky.
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