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Certifi kát pro prezidenta

Patrick Hickey, prezident 
Asociace evropských olympij-
ských výborů (EOV), přijal na-
bídku stát se čestným prezi-
dentem organizačního výboru 
EYOWF 2011. V průběhu 39. 
zasedání valné hromady EOV 
koncem listopadu v Bělehra-
du obdržel nejvyšší představitel evropského 
olympismu také certifi kát ofi ciálně stvrzující ten-
to krok z rukou delegace, kterou tvořili členové 
Českého olympijského výboru, obecně prospěš-
né společnosti EYOWF 2011 a organizačního 
výboru zimního festivalu.

Pochvala z Bělehradu

Na zasedání valné hromady 
EOV v Bělehradu nejvyšší 
představitelé olympijské Ev-
ropy opětovně vysoce oce-
nili připravenost akce, která 
začne v únoru příštího roku. 
„Naše prezentace obsahova-
la nejen sestřih ze semináře 
šéfů misí národních olympijských výborů, který 
jsme úspěšně uspořádali v Liberci, ale i spe-
ciální zdravici maskota festivalu – rampoucha 
Rampiče, jenž svým typickým humorem pozval 
hosty do Libereckého kraje,“ uvedla Kateřina 
Nyčová, výkonná ředitelka organizačního výbo-
ru EYOWF 2011.

Píseň pro každý den

Každá velká sportovní akce 
má také svou ofi ciální píseň, 
která se stane symbolem sou-
těže a věrným průvodcem je-
jích účastníků, pořadatelů i fa-
noušků. Svůj song bude mít 
samozřejmě i EYOWF 2011. 
Jeho autory i protagonisty 
jsou členové šestičlenné české – ale anglicky 
zpívající – skupiny Eddie Stoilow (na snímku 
její zpěvák Jan Žampa). Tříminutový song se 
jmenuje Hey you a svižná chytlavá melodie 
doplněná textem o vítězství, využití šancí a bytí 
sám sebou ideálně zapadá do myšlenky evrop-
ské olympiády mládeže.

Citát měsíce
„Na festival se moc těším a už teď vím, že to 
bude jedna z mých největších dosavadních 
zkušeností. Jsem zvědavý, jak jsou na tom 
moji vrstevníci z jiných zemí.“

VÍT HÁČEK,
mladý český reprezentant
ve skoku na lyžích

Čtěte na straně 2:
Medaile pro vítěze připomínají diamant
Úsměv jako povinná výbava

Valérie Enault z Francie, významná zahraniční posila VIP sekce organizačního výboru EYOWF 2011

Valérie Enault:
Hosté očekávají perfektní servis     

V čem přesně spočívá Vaše práce?

Hodně se věnuji logistice konkrétní sekce 
v rámci organizačních výborů. Jsem ráda, že 
se mohu setkávat se stále novými lidmi a sta-
rat se o to, aby se cítili pohodlně jako doma, ať 
už jsou kdekoliv na cestách. Snažím se dělat 
maximum pro to, aby bylo o hosty na akcích, 
na kterých se podílím, perfektně postaráno.

Na kterých zajímavých akcích jste se v mi-
nulosti podílela?

Dlouhou dobu jsem žila ve Španělsku, takže 
většina mého působení se týká právě této 
země. Jedenáct let jsem pracovala ve Španěl-
ském olympijskému výboru a ve stejné době 
jsem zároveň šest let spolupracovala s Asoci-
ací národních olympijských výborů. Měla jsem 
skvělou příležitost podílet se na organizaci ne-
jen mnoha zasedání valné hromady této asoci-
ace, ale také na přípravách pobytu španělské 
delegace v rámci olympijských her. 

Proč jste se rozhodla pro spolupráci s or-
ganizačním výborem EYOWF 2011?

Před čtyřmi lety jsem ukončila působení ve 
Španělském olympijském výboru. V té době 
jsem se už podílela na organizaci EYOWF 
2007 ve španělské Jace a přirozeně jsem 
pokračovala i v práci na následujících letních 
evropských festivalech mládeže v Bělehra-
du 2007 či Tampere 2009. Nyní je na řadě 

EYOWF 2011 v Libereckém kraji. Opravdu moc 
se mi líbí spolupracovat s různými evropskými 
institucemi a organizovat mládežnické soutěže. 
Při nich vidím u mladých sportovců jejich čisté 
lidské kvality, kterých si nesmírně vážím. 

Jak vnímáte své kolegy v organizačním vý-
boru evropské olympiády mládeže v Libe-
reckém kraji?

Organizační výbor, jak jsem ho osobně pozna-
la, je skvělý. Všichni jeho členové jsou náležitě 
motivovaní, tvrdě pracují. Jsou si vědomi toho, 
že ze sebe musejí vydat opravdu maximum, 
aby byl festival uspořádán na perfektní úrov-
ni. Také mě velice zaujalo, že je to tým plný 
mladých lidí. Na EYOWF 2011 přijede celkem 
46 zahraničních výprav reprezentovaných 
nadšenými  talentovanými sportovci. Stačí jen, 
aby se vydařilo počasí a byl dostatek sněhu, 
a EYOWF 2011 se může stát jednou z nej-
úspěšnějších akcí v historii zimních festivalů. 

Jak strávíte vánoční svátky? Prací, nebo 
odpočinkem?

Užiji si od každého něco, budu pracovat i rela-
xovat. Štědrý den strávím s rodinou v Nice ve 
Francii, ale už 26. prosince si naordinuji jede-
náctikilometrový běh do blízké vesnice, abych 
efektivně zpracovala veškeré jídlo, které spo-
řádám během svátků ☺ A poté už zpět do pra-
covního procesu. Přece jen, EYOWF 2011 se 
už nezadržitelně blíží.

Valérie Enault, respektovaná znalkyně diplomatického protokolu, je zahraniční po-
silou organizačního výboru 10. Zimního evropského olympijského festivalu mlá-
deže (EYOWF) 2011. Šarmantní Francouzka se bude v rámci VIP sekce starat o po-
hodlí významných hostů tohoto festivalu.

ROZHOVOR
MĚSÍCE
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150
tolik gramů váží každá z 216 medailí 
 vyrobených pro vítěze EYOWF 2011

EYOWF i na kolejích

Připomínka blížícího se festi-
valu 2011 se objevila také na 
jedné z libereckých tramvají. 
Už od začátku listopadu se 
mohou obyvatelé a návštěvní-
ci města vozit soupravou, kte-
rou Dopravní podnik města Li-
berec upravil do designu EYOWF 2011. Z obou 
vnějších stran vozů se na kolemjdoucí usmívají 
sportovní dvojice, které tuto akci podporují – pa-
tron běžeckého lyžování Lukáš Bauer s talento-
vanou závodnicí Petrou Hynčicovou a snowbo-
ardové duo Michal Novotný a Eva Samková. 
Tramvaj v barvách EYOWF 2011 bude projíždět 
Libercem až do konce února příštího roku.

Zlatá stěna slávy

Hollywood má svůj legendární 
chodník slávy, EYOWF 2011 
se pokusí alespoň v malém 
vytvořit podobnou tradici. Ví-
těze jednotlivých disciplín totiž 
bude čekat po slavnostním 
dekorování ještě jeden čestný 
úkol. Podepíší se na bílou stěnu a k autogramu 
obtisknou i svou dlaň namočenou do speciální 
zlaté barvy, a reálně tak naplní motto festivalu 
Vystup z davu, zanech stopu. Organizátoři ev-
ropské olympiády mládeže poté tuto stěnu slávy 
nechají převést grafi cky do podoby nejrůznějších 
upomínkových předmětů.

E-shop je v provozu

V předvánočním čase myslí 
organizátoři EYOWF 2011 
na všechny, kteří chtějí najít 
pod stromečkem upomínkový 
předmět symbolizující festi-
val. Na webových stránkách
www.eyowf2011.cz v sekci 
 Fun-shop postupně nabídnou jedenáct zají-
mavých suvenýrů od drobností, jako je plyšový 
maskot Rampič, odznáčky, přívěsky či držáčky 
na tašku až po trika, mikiny, čepice a rukavi-
ce – vše s logem EYOWF 2011. Prodej bude 
pokračovat i během festivalu, a to ve všech 
sportovních areálech či městském informačním 
centru v Liberci.

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

Medaile pro vítěze festivalu
připomínají zářící diamant 

Třiadvacetiletá studentka třetího ročníku oboru 
Tvorba uměleckého skla – hutní tvarování uspě-
la v konkurenci více než třiceti návrhů, které do-
dali studenti uměleckých škol z celého regionu. 
Medaile pro EYOWF 2011 vypadá v jejím po-
dání luxusně a neobvykle. „Napadlo mě udělat 
kostku s brusy a řezy tak, aby vzbuzovala do-
jem diamantu. Skleněný základ se bude vyrá-
žet do litého čirého skla a doplní se barevnými 
prvky podle pořadí na stupních vítězů,“ popisuje 
Barbora Hrubá (dole vlevo na snímku) nápad, 
jehož realizace jí zabrala pouhé dva dny.

„Bára originálním způsobem použila pro Libe-
recký kraj tak typické sklo a zasadila do něj 

logo i další prvky symbolizující naši akci. Podle 
jejích návrhů vypadají medaile opravdu nádher-
ně. Věřím, že i samotní závodníci ocení, o jaký 
skvost budou během festivalu bojovat,“ říká 
Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organi-
začního výboru EYOWF 2011 a členka poroty.

Podle vítězného návrhu, který schválilo také 
vedení Asociace evropských olympijských vý-
borů, se nyní vyrobí celkem 216 medailí. Cen-
né trofeje pro EYOWF 2011 symbolicky pokřtili 
v průběhu tiskové konference počátkem pro-
since hejtman Libereckého kraje Stanislav 
Eichler a předseda Českého olympijského 
výboru Milan Jirásek.

Zářící diamant budou připomínat medaile, které si rozdělí nejúspěšnější závod-
níci na EYOWF 2011. Jejich autorkou je studentka Vyšší odborné školy sklářské 
v Novém Boru Barbora Hrubá, která zvítězila v soutěži uměleckých škol vyhlášené 
Libereckým krajem.

Úsměv jako povinná výbava

„Dobrovolní-
ci jsou zpra-
vidla první 
osoby, na 
které hosté 
v rámci fes-
tivalu nara-
zí. Právě na 
nich často 

záleží, jaký dojem si udělají o celé akci. Přál 
bych si, aby naši dobrovolníci byli za  všech 
okolností usměvaví a vlídní, ochotní pomoci 
a poradit. Měli by však také plnit důležitou 
úlohu prostředníků mezi účastníky a organi-
zátory. Předávání  reakcí a potřeb návštěvní-
ků je pro  pořadatele nesmírně důležité a tato 
zpětná vazba může zlepšit samotný průběh  
soutěže,“ řekl ve svém vystoupení Roman 
Kumpošt, prezident organizačního výboru 
EYOWF 2011. 

EYOWF Team sdružuje v současné době 500 
dobrovolníků, z nichž osm je ze zahraničí. 
Opravdovým doyenem mezi nimi je Vladimír 
Vele z Liberce (ročník narození 1921), bývalý 
člen Horské služby. Poté, co účastníci vyslechli 
informace týkající se bezpečnosti práce, první 
pomoci a  požární ochrany, následovaly infor-
mace od manažerů jednotlivých sekcí. 

„Velmi si vážíme 
tak hojné účasti. 
Opravdu jsme 
nečekali, že i přes 
nepřízeň počasí 
dorazí naši dob-
rovolníci v tako-
vém počtu. Jen to 
dokazuje, že svou účast na přípravách EYOWF 
2011 berou opravdu vážně.“ ocenila Vanda 
Šulcová, koordinátorka dobrovolníků. 

Skleněné medaile si rádi vyzkoušeli i mladí závodníci, kteří o ně na EYOWF 2011 svedou boj

Navzdory sněhové kalamitě dorazilo ze všech koutů České republiky na poslední 
společné setkání se členy organizačního výboru také 430 dobrovolníků, kteří bu-
dou pomáhat při organizaci evropské olympiády mládeže (EYOWF) 2011.
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