
Hokej zná fi nále
 Včerejší druhý hrací den hokejového 

turnaje rozhodl defi nitivně o  obsazení 
dvojic, které svedou vzájemné souboje 
o medaile i o pořadí na dalších místech. 
Dnešní program v liberecké Tipsport are-

ně otevře utkání 
o  páté místo Slo-
vensko – Lotyšsko 
(začátek v  15  h). 
Od 19 h následu-
je zápas o  bronz 

Česko – Švýcarsko. V bitvě o nejprestiž-
nější titul evropské olympiády mládeže 
2011 si to rozdají v pátek od 12 ho-
din družstva Ruska a  Finska. Pod-
statnou část střetnutí vysílá přímým 
přenosem Eurosport 2 a  poté ze zá-
znamu i domácí kanál ČT 4.

Rampič vykouzlil úsměv
 Nečekanou, ale o  to příjemnější ná-

vštěvu včera zažil v nemocnici v Liber-
ci sjezdař Barios Gros Gabriel, který 
se zranil ještě před začátkem festiva-
lových sou těží. Spolu s rodiči 
přišel mladého závodníka 
z Andorry pozdravit a po-
vzbudit také rampouch 
Rampič, kterého díky jeho 
šarmu pustily zdravotní ses-
třičky ke sjezdaři na pokoj 
i  dlouho po skončení ná-
vštěvních hodin. Bariosovi, 
kterému se daří mnohem lépe, nečeka-
ná návštěva vykouzlila úsměv na tváři, 
stejně jako dárek v podobě malého ply-
šového maskota, kterého dostal s přá-
ním brzkého uzdravení. 

Osvětou proti dopingu
 Kromě zábavy a  trávení volného 

času slouží Fun zóna v  olympijské 
vesnici v Harcově i vzdělávacím pro-
gramům. Účastníci evropské olympi-

ády mládeže 2011 
se zde dozvědí ne-
jen o zásadách fair 
play, ale také veške-
ré informace souvi-
sející s  antidopin-
govým programem. 
Organizátoři se sna-
ží přiblížit tuto 

důležitou problematiku mladým li-
dem atraktivnější formou. Pro zá-
vodníky přichystali na každý den 
speciální kvíz z  deseti tematickými 
otázkami. Na autory správných od-
povědí navíc čekají drobné dárky 
EYOWF 2011.

Krasobruslař Petr Coufal, český hrdina, získal po svém životním výkonu fantastickou zlatou medaili

Jak zlatý Coufal doufal!
Česko se na EYOWF 2011 konečně dočka-
lo. Ostravský krasobruslař Petr Coufal, 
který příští pátek 25. února oslaví šestnác-
té narozeniny, zajel skvělou volnou jízdu 
a  senzačně v  nabité liberecké Svijanské 
areně vyhrál soutěž chlapců! V soutěži dí-
vek zvítězila Ruska Polina Agafonovová.
Coufal byl přitom po pondělním krátkém 
programu až třetí a na vedoucího Rusa Ko-
vtuna ztrácel šest bodů. Včera večer jej ale 
nakonec po svém nejlepším životním výko-
nu porazil o osm bodů!
Coufal nastupoval ve fi nálové šestce jako 
první a zajel skvěle. Nadšené liberecké pu-
blikum aplaudovalo každému jeho sko-
ku a piruetě. „Nejdůležitější bylo, že se mi 
povedla hned první nejnáročnější skoková 
kombinace trojitého lutze s  dvojitým toe-
loopem. Pak už jsem si věřil, vyšlo mi vše, 
co jsem chtěl,“ zářil po skončení své jízdy 

šťastný Petr Coufal, který ještě na ledě ví-
tězně zvedl ruce nahoru. „Super, super, su-
per!,“ objímala svého svěřence jeho nad-
šená trenérka Ivana Tokošová. A  pak si 
ulevila: „Já se dneska večer asi opiju!“. 

„Když Rus Kovtun pokazil už svou tře-
tí kombinaci, věřil jsem, že by to moh-
lo vyjít. Ale jistý jsem si úplně nebyl.“ 
– Petr Coufal, český vítěz soutěže 
v krasobruslení

„Teď už můžeš jenom čekat a doufat,“ objala 
Tokošová Coufala. A Coufal doufal... Nejpr-
ve bodově přeskočil druhého Fina Verslui-
se. A pak čekal až na úplně poslední jízdu, 
až pojede vedoucí Rus Kovtun.
Ten byl očividně nervózní, místo trojitých 
skákal jen dvojité a jednoduché skoky. „Po 
své jízdě jsem věřil, že budu druhý, šest 
bodů na vedoucího Rusa byla ale značná 
ztráta. Když však Kovtun zkazil třetí sko-
kovou kombinaci za sebou, říkal jsem si, 

že by to mohl vyjít. Ale jistý jsem si nebyl,“ 
říkal dojatý Coufal, kterému hned poté, co 
zjistil, že zůstane první, vytryskly z očí slzy 
a celý se samým štěstím úplně rozklepal. 
„Jsem nesmírně šťastný a spokojený,“ jásal, 
když se objímal se svou trenérkou. Pak ab-

solvoval ve Svijanské areně květino-
vý ceremoniál a dnes jej od 19 ho-
din v olympijské vesnici v Harcově 

čeká slavnostní ofi ciální medailové 
vyhlášení krasobruslařské soutěže.
Už předtím, dopoledne, se ve Svijanské 
areně konala soutěž děvčat. Žádné vel-
ké překvapení se nekonalo. Stejně jako 
v  pondělním krátkém programu naprosto 
suverénně zvítězila Ruska Polina Agafono-
vová před Belgičankou Vannutovou. Čeští 
diváci byli nejvíce zvědaví na Elišku Březi-
novou, ale jejich podpora jí nakonec byla 
paradoxně víc ke škodě než k užitku. „Bylo 
to zvláštní. Nejsem zvyklá na takový tlak,“ 
řekla zklamaně Eliška, která kvůli nervozi-
tě několikrát během své jízdy spadla.

AKTUALITY

CITÁT DNE

SVIJANSKÁ ARENA
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 Na tento sportovní svátek se Liberec-
ký kraj pečlivě chystal téměř čtyři roky 
a věřím, že výsledky perfektní 
přípravy jsou všude kolem 
nás vidět.
Stanislav Eichler, 
hejtman Libereckého kraje
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TIRÁŽ

Vyhrál i bez střelby

Zlatá medaile pořadatelům!

Biatlonový závod ve sprintu v Břízkách vy-
hrál Nor Johannes Bø, mezi dívkami domi-
novala Laura Dahlmeierová z Německa.  
Závodu chlapců na 7,5 km se zúčastnilo 
87 závodníků z 28 zemí Evropy. Nor Johan-
nes Bø udělal na dvou střeleckých polož-
kách celkem čtyři chyby. Na běžeckých 
okruzích byl však dominantní a  s  ná-
skokem necelých dvou vteřin si doběhl pro 
zlatou medaili před Němcem Romanem 
Reesem. „Střelba byla opravdu tragická, ne-
dařilo se mi atakovat terče a do posledního 
běžeckého okruhu jsem musel dát opravdu 
všechno. V medaili jsem už vůbec nevěřil, 
natož ve zlatou,“ svěřoval se vítěz.

Nejlepším českým závodníkem byl stejně 
jako při úvodním závodě Lukáš Jíra, který 
tentokrát obsadil 15. příčku. „S  výkonem 
jsem maximálně spokojený. Měl jsem drob-
né technické problémy na první střelbě a li-
tuji také poslední rány ve stoje. Běžecky to 
bylo perfektní.“
V závodě dívek, který se běžel na trati o je-

den a  půl kilometru kratší, startova-
lo 78  závodnic z  26 evropských zemí. 
Stejně jako při pondělním individuál-

ním závodu dominovala i sprintu Němka 
Laura Dahlmeierová. „V  závodě mi vyšlo 
opravdu všechno, výborně jsem zastříle-
la a  běžela jsem také dobře. Tohle vítěz-
ství pro mě hodně moc znamená. Dokáza-
la jsem, že moje úvodní vítězství nebylo 
náhodné.“

Lord Colin Moynihan – prezident Brit-
ské olympijské asociace – má ve sbírce 
stříbrnou medaili z  olympiády v  Mosk-
vě 1980, kterou získal jako kormidelník 
veslařské osmy. Kromě toho byl také mi-
ni strem sportu a poté i životního prostře-
dí ve vládě Margaret � atcherové. Dosa-
vadní průběh EYOWF 2011 zatím hodnotí 
v superlativech.
Za třicet let jsem viděl mnoho ceremoniá-
lů na olympijských hrách i festivalech mlá-
deže, ale ten, který přichystali pořadatelé 
v Libereckém kraji, byl jedním z vůbec nej-
lepších. Také průběh sportovních soutěží je 
výborný. Organizátorům EYOWF 2011 za 
to patří zlatá medaile!
Může se něčím inspirovat Londýn – dějiš-
tě letních olympijských her 2012 – právě 
od EYOWF 2011?
Samozřejmě! Určitě se zde můžeme mno-
hému přiučit. Myslím, že vynikající jsou 
především zdejší dobrovolníci – takové by-
chom pro Londýn potřebovali a brali.
Domníváte se, že na základě těchto pozi-
tivních zkušeností by pořadatelé tohoto 
festivalu byli schopni zorganizovat i větší 
akci – například zimní olympiádu?
Když vidím práci šéfa organizačního výbo-
ru a profesionalitu jeho týmu i skvěle fun-
gující kolektiv dobrovolníků, myslím, že to 
je zcela reálná představa a že by olympijské 

hry zvládli. Výběr pořadatelské země však 
už neovlivním, to je záležitost Mezinárod-
ního olympijského výboru.
V  alpských disciplínách na Ještědu nyní 
startuje váš syn Nicholas – jak jeho vystou-
pení prožíváte?
Jsem na něj pyšný, ale přiznám se, že jsem 
i poněkud nervózní. Je to pro něj první vel-
ká sportovní příležitost v životě. Mohu vás 
však ujistit, že jsem jeho nominaci do týmu 
nijak neovlivnil. Má moji podporu, ale ni-
jak ho nestresuji. Závodí sám za sebe a hod-
ně se učí.

Takové dobrovolníky jako na EYOWF 
2011bychom v Londýně 2012 brali.

Kterou ze zimních disciplín máte nejraději?
Alpské lyžování. Doprovázím svého syna na 
závody, vozím ho na letiště a dělám mu ro-
dičovský servis. Z jiných odvětví jsem dříve 
obdivoval powerlifting.
Na jaké z osmi sportovních odvětví z pro-
gramu evropské olympiády mládeže bys-
te si troufl ?
Nejspíš na biatlon. I  když ten kopec na 
okruhu je tak strmý, že bych do cíle dorazil 
pravděpodobně až v době, kdy by ho opouš-
těla už i bezpečnostní služba...
Co všechno jste v Liberci viděl a jaký je váš 
další program?
Přicestoval jsem do Liberce už dva dny pře-
dem, protože jsem se zúčastnil konferen-
ce o  mládežnickém sportu. Jinak je můj 

program spojený s  britskou výpravou. 
Doprovázím sportovce do areálů, zúčast-
ňuji se jednání a  ve čtvrtek mě čeká ve-
čeře s našimi reprezentanty v olympijské 
vesnici.

Nejlepší biatlonistkou v závodě na šest kilometrů se stala Němka Dahlmeirová

Lord Colin Moynihan

BŘÍZKY

U ZPOVĚDI

Ve stopách slavného bratra
 Vítězem závodu v  biatlonovém 

sprintu se stal Nor Johannes Bø a ná-
hoda to určitě nebyla! Fanoušci, kteří 

tento sport pravidelně sledu-
jí, určitě dobře znají jméno 
Tarjei Bø, který je aktuálním 
lídrem Světového poháru 
a  bratrem čerstvého vítěze 

EYOWF. Johannese jsme vyzpovídali 
bezprostředně po jeho triumfu. 
Jsi spokojený se svým výkonem? 
„Běželo se mi perfektně, ale střelba 
byla tragická. Vůbec jsem se nemohl 
srovnat, nedařilo se mi atakovat terče, 
z čehož plynuly tři chyby na úvodní po-
ložce. V posledním kole jsem musel jet 
opravdu naplno, abych mohl pomýšlet 
na nějaký dobrý výsledek.“
V cíli jsi aktuálně vedl, ale přiznej, vě-
řil jsi v té době ve zlato? 
„Abych řekl upřímně, nevěřil. Nedoufal 
jsem ani v medaili, natož zlatou.“
Co pro tebe znamená dnešní úspěch? 
„Znamená pro mě strašně moc, jsem 
opravdu šťastný. Moc jsem si přál v Li-
berci uspět. Stříbro z úvodního závodu 
bylo skvělé, ale dnes jsem svůj cíl spl-
nil naplno.“
Tarjei Bø, vedoucí závodník Světové-
ho poháru, je tvůj starší bratr. Jaké to 
pro tebe je mít doma tak úspěšného 
sourozence? 
„Je pravda, že Tarjei jezdí letos v úžas-
né formě, tvrdě na sobě pracuje a při-
náší mu to výsledky. Jednou bych chtěl 
být jako on. Občas spolu trénujeme, 
ale je na mě ještě moc rychlý (smích). 
Občas mi poradí, co dělám špatně a co 
bych měl zlepšit, má už přeci jenom 
více zkušeností než já. Musím na sobě 
dál pracovat a věřím, že jednou spolu 
budeme vyrovnaně bojovat ve Světo-
vém poháru.“

ROZHOVOR

Mládí fandí jinak
 Hokejový turnaj provází na EYOWF 

2011  největší zájem publika. Na zápasy 
Čechů chodí na dvě tisícovky lidí, pře-
vážně z  řad libereckých dětí. Ty fandí 
s  českými vlaječkami v  rukou veskrze 

pozitivně, až rozto-
mile. Nesportovní 
pokřiky na adresu 
soupeřů neuslyšíte. 
Pokud tedy jde o di-
váky, lední hokej ve 

sledovanosti a návštěvnosti podle oče-
kávání na EYOWF 2011 vítězí.

Líčíte se před závodem?
 Jennifer Schmidová, Christine Hol-

zerová (Rakousko), snowboardning
Děláme si make-up jen na cere-
moniály. Před závodem použí-
váme maximálně krém. Během 
závodů se totiž po-
tíme. Kdybychom 

se nalíčily, tak by se nám to  
rozteklo. A  my bychom vypa-
daly jako klauni.

Spela Molková (Slovinsko), 
běh na lyžích
Šminky nepoužívám skoro 
vůbec. Maximálně když jdu 
někam na večírek. Při závo-

dech jsou mnohem důležitější věci. Tře-
ba to, abych neměla hlad a cítila se v co 
nejlepší pohodě.
Marzena Maciulewiczová, Dominika 
Hulawyová, Angelika Ciesielskaová 
(Polsko), běh na lyžích

Před závody máme vždycky stres. Tak-
že není čas myslet na rtěnky a řasenky. 
A kdybychom se přece jen chtěly nalí-
čit, tak by to nešlo. Z nervozity se nám 
totiž moc a moc klepou ruce.
Laura Dahlmeierová, Franziska 
Preussová (Německo), biatlon

Nikdy se nemalujeme. Není to 
podstatné, abychom byly hez-
ké. Líčíme se jen na 
party. Třeba tady 
na olympiádě chce-

me být krásné při medailových 
ceremoniálech.
Ilaria Baritussiová, Eugenia Mozziová, 
Anna Savinová (Itálie), biatlon 

Není důležité, aby-
chom byly při závo-
dech krásné, tam jde 
úplně o  něco jiné-
ho. Ale na ceremo-

niály nebo slavnostnější příležitosti už si 
make-up dáváme, to chceme být hezké. 

ANKETA
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1 042
 počet prodaných suvenýrů z  ofi ciál-

ního merchandisingu EYOWF 2011 do 
středečního poledne

STŘÍPKY

DNES SLAVÍ

SPORTOVNÍ PROGRAM

ROZHOVOR

Ve stopách Morgensterna
 Finský skokan Jarkko Maatta v  úter-

ním skokanském závodu jednotlivců na 
můstku HS 100 suverénně ulétl zbytku 
Evropy. V  tréninkovém kole navíc do-

plachtil do vzdá-
lenosti 114 met-
rů, čímž vytvořil 
nový rekord ješ-
tědského můstku. 
„Ten dosavadní dr-

žel z loňského prosince Martin Cikl vý-
konem 111 metrů,“ připomněl Josef Sla-
vík, manažer souteže skoků. Že se mladý 
Fin ocitl v dobré společnosti ještědských 
rekordmanů navíc potvrzuje i  skuteč-
nost, že nejlepší výkon na můstku HS 
134 drží se 139 metry � omas Morgen-
stern a na umělé hmotě dosáhl Roman 
Koudelka dokonce 143 metrů.

Puk i za „zásluhy“
 Speciálně pro hokejový turnaj festivalu 

vyrobila známá vsetínská společnost Du-
fex stovku puků s  logem EYOWF  2011. 

Stejný výrobce je dodává i pro mi-
strovství světa. Střelec prv-

ního reprezentačního gólu 
nebo autor hattricku si 

bude moci ponechat tento tradiční suve-
nýr na památku. Na své si však přijdou 
i ostatní, dalších 300 kusů je v nabídce ofi -
ciálního merchandisingu EYOWF 2011. 

 Do významného dne se probudil další 
závodník na evropské olympiádě mláde-

že. Ofi ciální vstup mezi dospě-
lé si jistě užívá turecký běžec 
na lyžích Mustafa Boyaci, 
kterému je dnes osmnáct 

let. Čerstvě plnoletý sporto-
vec už má za sebou dva běžecké závo-
dy ve Vesci. Svůj významný den si dnes 
oslavenec užije opět na trati, a to v zá-
vodu na 7,5 km volnou technikou. K vý-
znamnému životnímu mezníku přeje-
me Mustafovi všechno nejlepší.

Čtvrtek, 17. února
9:00–15:30 Snowboarding, 
paralelní obří slalom, dívky + chlapci
9:30–14:30 Alpské disciplíny, 
slalom, chlapci
9:30–11:30 Severská kombinace, 
týmy skoky HS 100, chlapci
10:00–11:00 Běh na lyžích, 
5 km volně, dívky
11:30–13:00 Běh na lyžích, 
7,5 km volně, chlapci
15:00–16:00 Severská kombinace, 
týmy sprint 2 x 4 km, chlapci
15:00–17:30 Lední hokej, 
utkání o 5. místo, Slovensko – Lotyšsko
17:00–19:45 Skoky na lyžích, týmy HS 
100, chlapci (vysílá živě Eurosport 2)
19:00–21:30 Lední hokej, utkání 
o 3. místo: Česko – Švýcarsko
19:00–20:00 Medailový ceremoniál
ČT 4: Lední hokej Česko – Finsko, 
záznam od 11:15 h

Pljuščenkův nástupce?
 Když Rus Kovtun pokazil svou vol-

nou jízdu a bylo jisté, že český kraso-
bruslař Petr Coufal získá na EYOWF 
2011 pro českou výpravu první fes-
tivalové zlato, vystryskly drobnému 
klukovi z Ostravy v očích slzy štěstí. 
Jsem velice šťastný, nevím ještě, 
jak to oslavím, ale jsem nesmírně 
spokojený.
Ty se celý klepeš, je to tím štěstím, 
nebo zimou?
Asi tím velkým štěstím. V životě jsem 
nezajel lepší volnou jízdu, bylo to mé 
maximum, vyskákal jsem všechny 
kombinace, jak jsem chtěl.
Věřil jsi, že v Liberci získáš zlato?
Ne. Po vydařené volné jízdě jsem 
věřil, že poskočím ze třetího mís-
ta v  krátkém programu na druhou 
příčku. Když ale vedoucí Rus Kovtun 
zkazil už svou třetí kombinaci, říkal 
jsem si, že by to mohlo vyjít. Ale jistý 
jsem si tím úplně nebyl.
Vnímal jsi nadšené liberecké publi-
kum, v hledišti mohla být téměř tisí-
covka diváků?
Slyšel jsem, že diváci aplaudají kaž-
dému mému, i  jednoduchému, sko-
ku. Ale nesměl jsem si to vůbec 
připouštět, musel jsem se plně sou-
středit na svou jízdu.
Před lety vyhrál na EYOWF pozdější 
světový šampion, ruský fenomenál-
ní krasobruslař Pljuščenko. Chtěl 
bys jít v jeho stopách?
Tomu bych se tedy vůbec nebránil! 
Navíc Jevgenij Pljuščenko je mým vel-
kým vzorem, takže by to bylo stylové.

ČÍSLO DNE

Britové jsou unešeni olympiádou

Taktika nepomohla

Britská média, která si většinou sport spo-
jují jen s fotbalem, jsou v posledních týd-
nech unešena i  olympiádou. Jak tou vel-
kou, kterou za rok pořádají v Londýně, tak 
i tou „malou“ evropskou olympiádou mlá-
deže v Libereckém kraji (EYOWF) 2011.
Například redaktory večerníku Evening 
Post zaujal příběh britského vlajkonoše 
z nedělního slavnostního zahájení, šestnác-
tiletého Caluma Irvina. Ten skončil v biat-
lonu, jenž zrovna nepatří k  typickým ost-
rovním sportům, na 25. místě v  bohatém 
poli 88  startujících. Přestože na německé-
ho vítěze Matthiase Dorfera ztratil šest mi-
nut a  osm vteřin, zpravodaj Evening Post 

věnoval tomuto britskému šampionovi 
v  biatlonu do 21 let značný prostor. „Pět-
advacáté místo v takové konkurenci je pro 
mě vynikající,“ cituje Irvina Evening Post.

Rogge je dnes se svým dítětem jménem 
EYOWF velmi spokojen.

Server Aroundthering.com si ještě vší-
má návštěvy prezidenta Mezinárodního 
olympijského výboru Jacquese Rogge-
ho v Liberci. „Rogge je dnes se svým dítě-
tem jménem EYOWF velmi spokojen. Za-
ložil ho v roce 1990, když ještě stál v čele 
Asociace evropských olympijských výbo-
rů (EOC). Liberecké organizátory Rogge 
už stihl pochválit,“ píší Britové. „Rogge-
ho nástupce v  čele EOV Patrick Hickey 

v  Liberci prohlásil, že již nedělní slav-
nostní zahájení bylo úžasné,“ dodává 
Arounthering.com.
Britský server Eurosportu uk.eurosport 
zdůrazňuje, že výprava Ostrovanů je v  Li-
berci patnáctou nejpočetnější ze 44. „A  to 
přesto, že letos nebyl do programu zařazen 
typický britský sport curling. V něm dívky 
z Velké Británie před dvěma lety v Polsku 
zvítězily a chlapci získali stříbro. Při absen-
ci curlingu v  Liberci se letošní medailové 
ambice Britů logicky zmenšily,“ konstatu-
je uk.eurosport.
O  EYOWF 2011 stále obšírně informuje 
i  arménská agentura PanArmenian. Ta si 
všímá především „svého“ krasobruslaře Sla-
vika Hajrapetjana, který obsadil výborné 
páté místo.

Ze zisku zlaté medaile ve slalomu speciál 
se radovala Charlotta Saefvenbergová ze 
Švédska. Naopak výprava Slovenska ne-
prožila dobrý den. Věřila v zisk drahocen-
ného kovu, ale jejich velká naděje, Petra 
Vlhová, se nakonec umístila až devátá.
Po 1. kole přitom byla Vlhová čtvrtá s mini-
mální ztrátou na medaili. „Trošku to ve dru-
hém kole podržela, jela opatrnější jízdu, za-
tímco ostatní závodnice bojovaly nadoraz,“ 
zhodnotil vystoupení Vlhové šéf sloven-
ských alpských lyžařů Martin Chorowicki.
Jeho svěřenkyně vsadila podle něj na opa-
trnější jízdu hlavně proto, že na začátku 
druhého kola vypadávala kvůli nezvládnutí 
tratě jedna závodnice za druhou. „Vyplynu-
lo to ze situace, jaká tu byla. Taktika nám 
však nevyšla,“ dodal Chorownicki.

Vítězka dívčího slalomu speciál Charlot-
ta Saefvenbergová porazila Eli Plutovou 
ze Slovinska jen o tři setiny sekundy. „Byl 
to velmi těžký závod. Je to můj nejlepší vý-
sledek v životě. Sjezdovka na Ještědu je tvr-
dá, na druhou stranu to byl ale perfektní zá-

vod,“ řekla v cíli šťastná Seveřanka. 
Bronz si z Ještědu odváží Rakušan-
ka Sabrina Maierová.

Českým slalomářkám vyšlo dru-
hé kolo, všechny čtyři reprezentantky si 
polepšily a skončily do 25. místa. Nejlep-
ší z nich byla Kateřina Kotrlová na sedm-
nácté pozici. „Chtěla jsem být aspoň do 
patnáctky, měla jsem trochu větší očeká-
vání. Druhé kolo se mi jelo mnohem lépe, 
ale byla jsem nervózní,“ řekla v cíli nej-
lepší Češka.
Ester Ledecká, pátá z úterního závodu ve 
snowboardcrossu v Rejdicích, skončila ve 
slalomu-speciál na 22. místě.

Z TISKU

JEŠTĚD

Čeští fanoušci dokáží sportovce povzbudit

Petr Coufal
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Čeští hokejisté budou dnes bojovat o bronz

Urveme to!

Senzace se nekonala. „Čeká nás velmi těž-
ké utkání, Finy jsme ještě nikdy neporazi-
li,“ prohlásil před včerejším bojem o fi ná-
le liberecký útočník českých hokejistů do 
17 let Matěj Psota. Tým Suomi slova potvr-
dil, vyhrál v Tipsport areně nad domácím 
výběrem 4:1 a postoupil do tak zítřejšího 
poledního fi nále s  Rusy. Češi si dnes od 
19 hodin zahrají o bronz se Švýcary.
Mladí čeští reprezentanti přes nepříznivé 

prognózy začali statečně a  aktivně. Už ve 
2. minutě se před fi nskou branku objevil 
průbojný Simon, jenže svou šanci nevyu-
žil. Podobně si vedl o minutu poté i Ma-
chač. Finové se rozjížděli pomaleji, ale o to 
účinněji. Při prvním Nättinenově varování 
vytáhl brankář Langhamer skvělý zákrok, 
ovšem již ve 4. minutě jej šikovně z úhlu pře-
kvapil Salminen a Finsko vedlo 1:0. V závěru 
první třetiny mohl vyrovnat jeden z nejlep-
ších Čechů Volek, jenže před brankou Suo-
mi neuspěl.
Důrazní a  fyzicky silnější Seveřané na 

začátku druhého dějství nejprve přežili dal-
ší Simonovu dobrou možnost a pak ude-
řili podruhé. Ikonen měl rychlejší ruce 
než gólman Langhamer, který trochu za-

spal při své práci s hokejkou – 2:0. Až ko-
lem 30. minuty se Češi otřepali, ovšem na-
dějné pokusy v  podání Machače i  Volka 
likvidoval jistý fi nský gólman Korpisalo.
Třetí třetinu začali mladí Češi před zra-
ky předsedy Českého olympijského výboru  
Milana Jiráska a skauta Dallas Stars Jiřího 
Hrdiny velmi nadějně. Volek bekhendem 
z pravé strany už ve 3. minutě třetiny snížil 

na 1:2. Kontaktní gól domácí tým povzbu-
dil. Při přerušeních je DJ v Tipsport areně 
hnal do útoku dunivými skladbami skupin 
Kabát a Rammstein. Jenže fi nské přesilov-
ky český nápor zastavily. Když mezinárodní 
sudí Minář zdvihl paži na znamení vylou-
čení dalšího českého hráče, vstřelili Fino-
vé v šesti třetí rozhodující gól. Češi se ještě 
dvě a tři čtvrtě minuty před koncem poku-
sili za stavu 1:3 v power play o zázrak, ale 
záhy inkasovali do své prázdné branky po-
čtvrté. Český sen o  fi nále se tím defi nitiv-
ně rozplynul.

TIPSPORT ARENA

Po prohře 1:4 s Finskem trenér českých hoke-
jistů Jiří Veber neskrýval zklamání. „Soupeř za-
slouženě vyhrál. Chtěli jsme hrát fi nále, ale sou-
peř byl nad naše síly.“ 
Kouč však má před sebou další motivaci. Zisk 
bronzových medailí. „Uděláme všechno, aby-

chom uspěli,“ rezolutně prohlásil čes-
ký trenér. Matěj Psota také věří, že třetí 
místo bude patřit českému týmu. Prohra 

se Seveřany jej však bolela. „My to s Finy 
vůbec neumíme, nevíme, jak na ně hrát. Je to 
snad už šestý zápas v řadě. Oni na nás umějí, 
my ne. Škoda, že jsme skvělým divákům nemoh-
li nabídnout vítězství.“
Další český reprezentant Dominik Volek se ne-
skrýval za alibistická slova: „Jednoznačně nám 
vázla kombinace, pak jsem to jednou po manti-
nelu hodil na bránu a spadlo to tam. Finové vý-
borně bránili, snad je příští rok konečně zdolá-
me.“ O souboji o bronz má Volek jasno. „My to 
urveme!“
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 SKOL MAX, Ski School, a. s.
Svatopetrská 297, 543 51 Špindlerův Mlýn, CZ
tel./fax: +420 499 433 291, 499 433 157
e-mail: info@skolmax.cz, www.skolmax.cz

SKOL MAX Ski School, a.s.OL MAAX Ski School, a.s.
NEKONEČNĚ MOŽNOSTÍ.

Čeští hokejisté (v červeném) podlehli Finům a dnes budou bojovat o bronzové medaili
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Results/Výsledky
Alpine Skiing/Alpské lyžování, slalom 
– girls/dívky: 
1. Charlotta Saefvenberg (SWE) 1:24.89, 
2. Eli Plut (SLO) 1:24.92, 3. Sabrina Maier 
(AUT) 1:25.87,… 17. Kateřina Kotrlová 
1:28.34, 22. Ester Ledecká 1:31.53, 24. Anna 
Karová 1:32.58, 25. Dominika Drozdíková 
1:32.65 (all CZE)

Biathlon sprint 7,5 km/Biatlon sprint 
7,5 km – boys/chlapci: 
1. Johannes Bo (NOR) 21:18.5, 2. Roman 
Rees (GER) 21:20.2, 3. Alexander Ketzer 
(GER) 21:29.1,... 15. Lukáš Jíra 22:44.8, 
36. Tomáš Vojík 23:51.2, 39. Lukáš Dostál 
23:55.0, 65. Adam Václavík 25:01.7 (all CZE)

Biathlon sprint 6 km/Biatlon sprint 6 km 
– girls/dívky: 
1. Laura Dahlmeier (GER) 19:00.4, 2. Julia 
Bartolmaes (GER) 19:26.1, 3. Hilde Fenne 

(NOR) 19:34.4,... 24. Kristýna Černá 22:17.6, 
33. Dominika Zelinková 22:43.8, 48. Jessica 
Jislová 23:33.0 (all CZE)

Figure Skating/Krasobruslení – girls/
dívky: 
1. Polina Agafonova (RUS) 164,05, 
2.  Ira Vannut (BEL) 152,50, 3. Monika 
Simančíková (SVK) 137,57,... 20. Eliška 
Březinová (CZE) 98,57

Figure Skating/Krasobruslení – boys/
chlapci: 
1. Petr Coufal (CZE) 169,73, 2. Maksim 
Kov tun (RUS) 161,75, 3. Simon Hocquaux 
(FRA) 151,04

Ice Hockey/Lední hokej: 
Finland – Czechia 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), 
goals/branky: 4. Salminen, 24. Ikonen, 
56. Teräväinen, 58. Hämäläinen – 43. Volek
Czechia: Langhamer – Plášil, Kubis, To-
bola, Knot, Pařízek, Pavlas, Matyáš – Pso-
ta, Machač, Volek – Nedvídek, Tomeček, 
Střecha – Hlinka, Simon, Marek – Navrátil, 
Procházka
Russia – Switzerland 4:3 shoot-out (1:0, 
1:2, 1:1), goals/branky: 15. Grigorenko, 
32. Timirev, 46. Khlopotov, Slepyshev – 
27. Zangger, 40. Balmelli, 54. Simion

SCORING LEADERS
Name Team Points Goals Assist 
TERÄVÄINEN Finland 4 2 2  
GRIGORENKO Russia 4 2 2 
TIMIREV Russia 4 1 3 
IKONEN Finland 3 3 0 
SLEPYSHEV Russia 3 3 0 

Let‘s hit the Fun
Get up, practise, eat and compete. � e young 
athletes’ daily schedules are really tight. � ey 
do not have much free time, therefore they 
think very carefully about how they are going 
to spend it. 
And even when they do have some time off , they 
cannot just relax and do whatever they like. � ey 
have their daily routines to go through.   “Every 
day we have to make our skis ready and that takes 
about two to three hours. We don’t have servants. 
� e slopes are getting icy so we have to wax a lot,” 
said alpine skier, Dogus Koker from Turkey.  
Whenever the athletes fi nd even a  bit of free 
time, they do not hesitate to run to the Fun 
Zone; it has become their favourite spot in the 
whole Olympic Village. “Whenever we fi nd a free 
minute we spend it over there. Playing games is 
a great way to relax.  Most importantly, we meet 

other athletes there, so we practise English,” said 
Slovenian skier, Zan Zagomilsek who competes 
in Nordic Combined.    
Apart from PlayStation, the athletes also enjoy 
various leisure sports. � ey organise tournaments 
in table tennis and play ball games. “We want to 
have fun as a team and that’s why we decided to 
play volleyball,” said Alpine skier Werner Franz 
from Austria. Teambuilding is important for na-
tional teams. “Tonight we are going bowling so 
that we can hang out as a team. At other times we 
play PC ski jumping games,” said the Ski Jumping 
coach, Pierre Laurens Hartman from the Nether-
lands. Unfortunately they do not have time to go 
and watch other sports and cheer for their friends. 
“We want to watch the Snowboarding. We have 
a good chance for a medal but we will probably 
not get there to see it,” Hartman added.

 www.fatboy.cz

M E T A H L O W S K I  B L A C K

D E S S W E R R U M

Svět stability. Svět příležitostí.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Liberec – Průmyslová zóna Jih

Přední evropský výrobce klimatizačních 
jednotek a jejich součástí pro vozy značek 
Toyota, VW, Audi, Škoda, Lamborghini, 
Mercedes - Benz, BMW, Suzuki a dalších.

Výrobní program
• klimatizační jednotky
• výparníky
• topná tělesa
• chladiče
• kondenzátory

Nabízíme
• Zázemí a stabilitu silné mezinárodní společnosti
 rovný přístup ke všem zaměstnancům a možnost pracovat 
 v čistém prostředí s nejnovějšími technologiemi
• Stálé mzdy a benefity
• Dotované závodní stravování ve vlastní kantýně
• Svozovou dopravu 
• Nadstandardní zdravotní péči
• Vlastní  technicky vybavené výcvikové centrum
• Zaměstnanecké aktivity
 Family Day, Mikulášská besídka, Vánoční večírek a další

www.denso.cz

Rampich the Icicle visited the injured Alpine skier Barios Gros Gabriel of Andorra in hospital, bringing him 
a plush miniature of himself

MEDALS/MEDAILE

 1. Germany  4 2 3
2. Finland  3 1 1
3. Sweden  3 1 0
4. Norway  2 3 5
5. Italy  1 3 0
6. Russia  1 2 1
7. Slovenia  1 1 0
8. Switzerland  1 0 2
9. Czech Rep.  1 0 0
10. France  0 2 1
11. Austria  0 1 3
12. Belgium  0 1 0
13. Slovakia  0 0 1
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 BITS AND PIECES

TODAY‘S BIRTHDAYS

SPORTS PROGRAMME

In foot steps of Morgenstern
 � e Finnish ski jumper, Jarkko Maat-

ta landed far ahead of the rest of Eu-
rope in yesterday’s individual race 
on the HS 100 on Ještěd. In addition, 

in the practice 
round, he land-
ed on the mark 
of 114 metres, 
which is a new 
hill record. Josef 

Slavík, Ski Jumping Manager, add-
ed: “� e previous record from last De-
cember was held by Martin Cikl with 
111  metres.” He confi rmed that the 
young Finn entered the noble company 
of Ještěd record holders and explained 
that the longest jump on the HS 134 
hill is held by � omas Morgenstern 
and Roman Koudelka jumped as far 
as 143 metres on an artifi cial surface.

Puck of „merits“
� e company Dufex from Vsetín has 
produced a hundred pucks with the 

EYOWF 2011 logo. � is is the 
same supplier as for the 

World Championship. 
� e scorer of the fi rst 

goal in the national jersey or of a hat 
trick, may keep the puck as a precious 
souvenir. � e rest may also lay their 
hands on it and there are an addition-
al 300 being off ered as part of the offi  -
cial EYOWF 2011 merchandising.   

 Another athlete at the European 
Youth Olympics woke up to a  special 

day. � e Turkish Cross Coun-
try skier Mustafa Boyaci, 
who has turned 18, is en-
joying his passage into 

adulthood. � e athlete has 
already skied in two Cross Country rac-
es in Vesec. � e birthday boy is going 
to celebrate the day on the track again, 
namely in the 7.5 km Free technique 
race. Wishing all the best to Mustafa 
on achieving this milestone.

� ursday, 17th February
9:00–15:30 Snowboarding, 
Parallel Giant Slalom, girls + boys
9:30–14:30 Alpine Skiing, slalom, boys
9:30–11:30 Nordic Combined, team 
jump HS 100, boys
10:00–11:00 Cross Country Skiing, 
5 km free tech., girls
10:00–11:00 Cross Country Skiing, 
7.5 km free tech., boys
15:00–16:00 Nordic Combined, team 
sprint 2 x 4 km, boys
15:00–17:30 Ice Hockey, 
5th place match, Slovakia – Latvia
17:00–19:45 Ski Jumping, teams HS 
100, boys (live coverage Eurosport 2)
19:00–21:30 Ice Hockey, 3rd place match
19:00–20:00 Medal Ceremony
ČT 4: Ice Hockey Czech Rep. – Finland, 
recorded footage from 11:15
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1 042
 number of offi  cial EYOWF 2011 mer-

chandise items sold by Wednesday 
midday

NUMBER OF THE DAY

FROM THE PRESS

JEŠTĚD

British impressed by the Olympics

Tactics did not work

Usually associated with football only, 
the British media have been swept up in 
the excitement of the Olympics over the 
past few weeks; both by the big one that 
will be held in London next year and the 
“small” European Youth Olympic Festival 
currently in full swing in the Liberec re-
gion (EYOWF 2011).
For example, the editors of the Evening 
Post newspaper were intrigued by the 
story of the British fl ag bearer from Sun-
day’s  Ceremonial Opening, sixteen-year-
old Calum Irvine. In Biathlon, not a  very 
typical sport for the island, he fi nished 25th 
out of the large fi eld of 88 participants. De-
spite losing six minutes and eight seconds 

to the German winner Matthias Dorfer, the 
British champion in the under-21 Biath-
lon was given a lot of space in the Evening 
Post. “ Twenty-fi fth place in such a compe-
tition is fantastic for me,” � e Evening Post 
quotes Irvine.
� e server Aroundtherings.com writes 
about the visit of the President of the In-
ternational Olympic Committee, Jacques 
Rogge, to Liberec. “Today, Rogge is high-
ly pleased with his baby, the EYOWF. He 
founded it in 1990 while he was still chair-
ing the Association of European Olympic 
Committees (EOC). Rogge had only praise 
for the Liberec organisers,” the British 
wrote. “Rogge’s  successor as President of 
the EOC, Patrick Hickey, described the Open-
ing Ceremony held last Sunday in Liberec as 
marvellous,” Arounthering.com adds.

� e British server for Eurosport, uk.eurosport, 
stresses the fact that the islanders’ team in 
Liberec is the fi fteenth largest of 44,“despite 
the fact that the typical British sport, curl-
ing is omitted from the competition schedule. 
Two years ago in Poland, Great Britain’s girls 
won gold, while the boys’ team secured sil-
ver. With curling missing, the British medal 
chances are obviously hampered this year in 
Liberec,” uk.eurosport says.

Today, Rogge is highly pleased with his 
baby EYOWF.

EYOWF 2011 is also covered extensively 
in the Armenian agency PanArmenian. It 
focuses mainly on its fi gure skater, Slavik 
Hayrapetyan, who fi nished in an excellent 
fi fth position after the short programme.

Charlotta Saefvenberg from Sweden was 
delighted to win the gold medal in the sla-
lom special. Unfortunately the delegation 
from Slovakia did not have such a  good 
day. � ey had high hopes for some of the 
medals, but their greatest talent, Petra Vl-
hová fi nished ninth. 
After the fi rst round, Vlhová was fourth 
with only a  slightly slower time than the 
leaders. “She was a bit slower in the second 
round, she had a cautious run, while oth-
er athletes were riding on the edge,” Mar-
tin Chorowicki, head of the Slovak alpine 
skiers summarised Vlhová’s performance. 
According to Chorowicki, she was more 
careful in the second round, mainly be-
cause at the beginning one athlete after an-
other fell on the diffi  cult track. “It was be-
cause of the circumstances. But the tactics 
did not work out,” said Chorowicki.
The winner of the slalom was Charlotta 

Saefvenberg, who beat Eli Plut from 
Slovenia by a  mere three hundredths 
of a  second. “It was a  very difficult 
race. This is the best result of my life. 
The piste on Ještěd was hard but on 
the other hand, it was a  perfect race,” 
said the happy Swede at the finish. The 
bronze goes to Austria thanks to Sab-
rina Maier.
All the Czech slalom girls had a  very 
good second round and all four of them 
improved their standings and finished 
in the top 25. The best of them was 

Kateřina Kotrlová in 17th posi-
tion. “I  wanted to finish in fif-
teenth position, I had higher ex-

pectations. I  was much better in 
the second round, but I  was nervous,” 
said the best Czech after the race.
Ester Ledecká, fi fth from Tuesday’s race in 
Snowboard Cross in Rejdice, fi nished 22nd 
in Slalom and was happy about her result. 
“I enjoyed it very much, it was great,” com-
mented Ledecká on the race.

European Youth Olympics include fans’ emotions

INTERVIEW

Next Plushenko?
 � e tiny boy from Ostrava burst in 

tears of happiness when the Russian, 
Kovtun faltered in his performance 
in the free programme and it became 
clear that the Czech fi gure skater, Petr 
Coufal, would win the fi rst gold med-
al for the Czech team at EYOWF 2011. 
I am incredibly happy and while I am 
not yet sure how I  will celebrate this 
victory, I am more than satisfi ed. 
You are trembling, is it with joy or cold?
Perhaps with immense happiness. 
I  have never done a  better free pro-
gramme in my life, it was my best; 
I jumped all the combinations exactly 
as I wanted.
Did you believe you would win a gold 
medal in Liberec?
„No. After the successful free programme 
I believed I would move up from third po-
sition in the short programme to second.  
But when the leading Russian, Kovtun, 
did not pull off  his third jump combina-
tion in a row I began to hope I could actu-
ally win. However, I was not sure.
Could you feel the ecstatic Liberec au-
dience? � ere were nearly a thousand 
spectators in the stands.
I heard the audience applauding each 
of my jumps, including the easy ones. 
I could not think about it at all because 
I had to focus fully on my performance.
� e future world champion, the phenom-
enal Russian fi gure skater Plushenko, 
won at EYOWF several years ago. Would 
you like to follow in his footsteps?
I  would have absolutely nothing 
against that! On top of that, Evgeni 
Plushenko is my great role model so it 
would be really cool.

Petr Coufal
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Young fans diff erent
 � e Ice Hockey tournament at the 

EYOWF 2011 is the most popular with 
fans. � e Czech matches are attended 
by two thousand people, mostly com-
prised of children from Liberec. Wav-
ing the Czech fl ags in their hands, they 
are good and charming fans. As it was 
expected, the Ice Hockey is by far the 
most watched and visited event at the 
EYOWF 2011.

Do you put on make-up?
 Jennifer Schmid, Christine Holzer 

(Austria), Snowboarding
We only put on make-up for 
the Ceremonies. We only 
use cream before races. We 
perspire during 
races. If we had 

our make-up on, it would 
smudge. We would look like 
clowns.

Spela Molk (Slovenia), 
Cross Country Skiing
I do not use make-up at all. 
Perhaps when I go to a par-
ty. � ere are more important 

things during races. For example not to 
be hungry.
Marzena Maciulewicz, Dominika Hu-
lawy, Angelika Ciesielska (Poland), 
Cross Country Skiing

We are always stressed before races. 
� ere is no time for lipsticks and mas-
caras. Even if we did want to put some-
thing on, it would not be possible as 
our hands are shaking.
Laura Dahlmeier, Franziska Preuss 
(Germany), Biathlon

We never put on any make-up. 
It is not important to look nice. 
We only make our face up for 
parties. We would 
like to look nice 

during Medal Ceremonies at 
the Olympics.
Ilaria Baritussio, Eugenia 
Mozzi, Anna Savin (Italy), Biathlon 
No. Defi nitely not. It is not important 
to be beautiful during races, there are 

many other things 
going on. But for 
the Medal Ceremo-
nies or extra events 
we put on some 

make-up, we want to look good. Before 
the race it is necessary to put some good 
cream on our faces, though.

SURVEY
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No shooting, still gold
� e boys’ Biathlon sprint race in Břízky 
was won by Norwegian, Johannes Bø, 
whilst the girls’ was won by Laura Dahl-
meier of Germany. If they missed at the 
shooting range, the athletes did not re-
ceive an extra minute’s penalty but had to 
do a 150 m penalty lap. 
Eighty seven boys from 28 European coun-
tries participated in the 7.5 km race. � e 
fi rst to start was the German representa-
tive, Matthias Dorfer, who had to run one 
penalty lap and fi nished fourth. “I  made 
one mistake in shooting from the prone 
position but otherwise I am happy with my 
performance. � e track was in perfect con-
dition and the race went really well. I want-
ed to fi ght for a medal.” 
Although Norwegian Johannes Bø made 
a  total of four mistakes in shooting, he 
dominated the Cross Country ski tracks, and 
with a nearly two second lead he collected 

the gold medal, followed by the German, 
Roman Rees. “My shooting was truly trag-
ic, I could not hit the targets and so I had 
to put all I had into the last ski lap. I  lost 
any hope for a  medal, let alone for gold,” 
the winner confi ded. � e bronze was tak-
en by German, Alexandr Ketzer. Similar to 
the opening race, Lukáš Jíra made the best 

Czech participant, fi nishing 15th on 
this occasion. “I  am totally happy 
with my performance. I  had mi-
nor technical problems in the fi rst 

shooting and I am sorry about the last shot 
from the standing position. � e cross coun-
try ski section was brilliant though.”One 
and a half kilometres shorter; the girls’ race 
opened with 78 athletes from 26 European 
countries. Just as in Monday’s  individual 
race, the sprint was won by German, Laura 
Dahlmeier. “Everything turned out the best 
for me in this race, my shooting was excel-
lent and so was my skiing. � is victory real-
ly means a lot to me. I have proven that my 
initial victory was no accident.”

Johannes Bo from Norway won the 7.5 km Biathlon race

BŘÍZKY

In brother‘s footsteps
 � e victory of Norwegian, Johan-

nes Bø in the Biathlon sprint was def-
initely no accident! � e fans who reg-
ularly follow this sports discipline 

must be familiar with the 
name of Tarjei Bø, the cur-
rent leader of the World 
Cup and brother of yester-
day’s EYOWF winner.  
My skiing was flawless 

but the shooting was tragic. I could 
not get it together; I  failed to hit 
the targets, which earned me three 
misses in the first section. I had to 
give it my all in the last lap in order 
to place well.
You were a preliminary leader at the 
fi nish, did you believe then you’d get 
the gold?
 To be honest, I did not. I was not hop-
ing for a medal, let alone gold.
Does today’s  success mean a  lot to 
you? 
I  really wanted to succeed in Lib-
erec. � e silver medal from the fi rst 
race was great, but this time I  fully 
achieved my goal.
Tarjei Bø, the leading athlete of 
the World Cup, is your older broth-
er. How does it feel to live with 
such a successful brother? 
It is true that Tarjei is in great shape 
this year. He works hard and his 
work bears fruit. One day I  would 
like to be as good as he is. We prac-
tise together from time to time, 
but he is still a lot faster than I am 
(laughs). Sometimes he tells me 
what I am doing wrong and how to 
improve; he is more experienced, af-
ter all. I have to keep working and 
I  believe that one day we will 
be racing neck and neck at the 
World Cup.

INTERVIEW

Gold medal to the organisers!
Lord Colin Moynihan – the President of 
the British Olympic Association, is a  silver 
medallist from the 1980 Olympic Games 
in Moscow, where he was successful as 
the coxswain of the British rowing eight. 
Apart from that he also served as the 
Minister for Sport and Environment in 
Margaret Thatcher’s  government. He 
spoke highly of the course of events at the 
EYOWF 2011 so far.
In thirty years, I have seen many ceremo-
nies at the Olympic Games and Youth Festi-
vals, but the one I saw in the Tipsport Are-
na was one of the best ever. � e course of 
the sporting competitions is also wonder-
ful. � e organisers of EYOWF 2011 deserve 
the gold medal for that!
Can EYOWF 2011 be of inspiration to Lon-
don - the host of the 2012 Summer Olym-
pic Games?
Of course! � ere are many things we can 
learn here. Above all, I think the volunteers 
here are exceptional - we would defi nitely 
make use of them in London.
Based on their good experience, do you 
think the organisers of this Festival would 
be able to organise a bigger event - Winter 
Olympics for example?
When I see the work of the Director of the 
Organising Committee, her profession-
al team and the well-functioning team of 

volunteers, I  am convinced the idea is re-
alistic and they would be able to organiser 
the Olympic Games. However, this decision 
lies entirely in the hands of the Interna-
tional Olympic Committee; I cannot inter-
fere with the selection.

I  would love to have the EYOWF 
volunteers in London in 2012

Your son Nicholas starts in the Al-
pine Skiing on Ještěd – how do see his 
performance?
I am proud of him, though I have to admit 
I am a bit nervous. It is the fi rst major sport 
challenge of his life. However, I can assure 
you that I did not infl uence his nomination 
in the national team at all. I try to support 
him, but not to be too stressful. He races on 
his own and he learns a lot.
Which winter disciplines do you like best?
Alpine Skiing. I  go to races with my son, 
take him to the airport and generally pro-
vide a  parent’s  services. Out of the other 
sports I used to admire power-lifting.
Which of the eight sport disciplines from 
the Youth Festival’s  programme would 
you try?
Probably Biathlon, although the hill on the 
track is quite steep, so by the time I reached 
the fi nishing line even the security service 
would probably have gone...
What have you seen in Liberec and what is 
next on your programme?

I  arrived in Liberec two days before the 
Festival in order to take part in a  confer-
ence on youth sport. My daily programme 
is linked with the British delegation. I ac-
company the athletes to the venues, I have 
taken part in meetings and we are having 
a common dinner with our athletes on Fri-
day in the Olympic Village.

Lord Colin Moynihan

GRILLING



Russian fi gure skater Polina Agafonova collected gold in the Svijanská Arena

Coufal hoped for gold!
� e Czech wait for a  medal at EYOWF 
2011 is over. Petr Coufal, the fi gure skater 
from Ostrava, who celebrates his sixteenth 
birthday on 25th February, had a marvel-
lous free programme and won the boys‘ 
competition in the the packed Svijanská 
Arena . � e girl‘s competition was won by 
the Russian Polina Agafonova
Coufal was third after Monday’s short pro-
gramme, six points behind the Russian 
leader, Kovtun. However, in the best round 
of his life, he managed to defeat the Rus-
sian by eight points!
Coufal started fi rst among the fi nal six 
and had a  remarkable round. � e specta-
tors in Liberec were excited and applaud-
ed every jump and spin. „� e most impor-
tant thing was that I managed to jump the 
fi rst sequence of a  triple Lutz and double 
toe-loop. I gained confi dence and I succeed-
ed in everything I  tried,“ Petr Coufal was 
glowing with happiness when he fi nished 

his performance and threw his hands in 
the air while still on the ice. “Super, su-
per, super!,” the overwhelmed coach, Iva-
na Tokošová, hugged her protégé and gave 
a sigh of relief: “I’m going to drink a lot to-
night!” she said. 

„When the Russian, Kovtun, did not 
pull off  his third combination, I  be-
lieved I  could make it but I  was not 
quite sure.“ Petr Coufal, the Czech 
champion in Figure Skating.

„All you have to do now is wait and hope,“ 
Tokošová embraced Coufal. And hope he 
did. First, he stayed ahead of the Finn, Vers-

luis. � en he had to wait for the fi -
nal round of the current leader, 
the Russian Kovtun.

He was obviously nervous, he only 
jumped double and single jumps instead of 
triples. “After his round, I believed I was 
second; six points was a big distance to be 
behind the Russian. But when Kovtun did 
not pull off  his third jumping combination 

in a row, I began to hope I could actual-
ly win, but I was not sure,” said the high-
ly emotional Coufal, who burst into tears 
and trembled with joy when he realised he 
had won. 
„I  am happy and satisfied beyond meas-
ure,“ he cheered as he hugged his coach. 
After the Flower Ceremony in the Svijan-
ská Arena, he is expected at the official 
Figure Skating Medal Ceremony in the 
Olympic Village in Harcov which starts 
at 19:00.
Before the boys’ competition, the Svijanská 
Arena saw the girls’ fi nals. � ere was no big 
surprise in this one. It produced the same 
results as in the short programme: the Rus-
sian, Polina Agafonov, decisively defeated 
Vannut from Belgium. � e Czech specta-
tors were nervously awaiting the perform-
ance of Eliška Březinová, but in the end 
their support did more harm than good. “It 
was strange. I  am not used to such pres-
sure,” said the disappointed Eliška, who 
fell several times during her skate due to 
nervousness.

SVIJANSKÁ ARENA

NEWS
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 � e Liberec Region has 
been carefully preparing for 
this event for four years and 
I believe the fruits of the ex-
traordinary eff ort are visible 
all around us.
Stanislav Eichler, 
President of the Liberec Region

Hockey fi nalists revealed  
 Yesterday‘s  second match-day in the 

hockey tournament decided which fi nal-
ists will compete for the medals as well 
as for the other positions. Today‘s pro-

gramme at the 
Liberec Tipsport 
Arena will open 
at 15:00 with the 
battle for fi fth 
place between Slo-

vakia and Latvia. It will be followed by 
the Czech versus Switzerland clash  for 
the bronze medal starting at 19:00. On 
Friday, starting at noon the Russia ver-
sus Finland match for the most pres-
tigious title of the European Youth 
Olympics 2011 will begin. A  substan-
tial part of the match will be shown live 
on Eurosport 2 and then the pre-record-
ed broadcast will be screened by Czech 
channel 4.

Rampič brings a smile
 Downhill skier Barios Gros Gabri-

el, who was  injured before the festi-
val started,  had an  unexpected but 
very pleasant visit yesterday at 
the Liberec hospital. � e ici-
cle, Rampič came with Bar-
ios’ parents to greet and en-
courage the young athlete 
from Andorra. � anks to his 
charm the nurses let Rampič 
visit the alpine skier‘s  room 
long after the end of visiting hours. � e 
unexpected visit of Rampič  along with his 
gift  of a small plush mascot and a wish 
for a speedy recovery put a smile on Barios‘ 
face. He is now doing much better.  

Education against doping
 Apart from fun and entertainment, 

the Fun Zone in the Olympic Village in 
Harcov also off ers an educational pro-

gramme. � e partici-
pants at the European 
Youth Olympics 2011 
will learn about the 
rules of fair play, but 
will also receive in-
formation concerning 

the anti-doping programme. � e Orga-
nisers are trying to present information 
about this problem in an attractive form 
to young people. Every day there are 
special quizzes with ten questions ready 
for the athletes. � ose who get most 
answers correct will be awarded with 
small EYOWF 2011 prizes.
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