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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Evropská olympiáda mládeže 2011 v Libereckém kraji na startu!  

(PRAHA, 1. února 2011) - V Libereckém kraji se ve d nech 12. - 19. února uskute ční 10. Zimní 
evropský olympijský festival mládeže (EYOWF) 2011. Vrcholné sportovní akce reprezentant ů 
do osmnácti let se v osmi tradi čních odv ětvích zú častní 1 558 aktér ů ze 44 zemí. Slavnostní 
zahajovací ceremoniál se bude konat 13. února v lib erecké Tipsport aren ě za účasti prezidenta 
Mezinárodního olympijského výboru Jacquese Roggeho.   

Pořadatelskými městy evropské olympiády mládeže jsou Liberec (Tipsport arena, Svijanská arena a 
areály ve Vesci a na Ještědu), Jablonec nad Nisou  (Břízky) a Kořenov-Rejdice  (snowpark). Její 
program nabídne 28 disciplín a o celkový počet 216 medailí budou soutěžit závodníci v alpských 
disciplínách, b ěhu na lyžích, biatlonu, krasobruslení, ledním hokej i, severské kombinaci, skoku 
na lyžích a snowboardingu .  

"Tyto akce jsou nejvýznamnější sportovní událostí dorostenecké kategorie v Evropě a pro mladé 
reprezentanty představují totéž co olympijské hry pro dospělé. Představí se při ní totiž budoucí velké 
hvězdy světového sportu, ještě plné čistých ideálů, ctících myšlenky fair play a dosud nedotčené 
komercionalizací. Mnohé z nich už možná zasáhnou do bojů o seniorské medaile na Zimních 
olympijských hrách v Soči v roce 2014,“ uvedl Milan Jirásek , předseda Českého olympijského výboru. 
 
Liberec se v době konání festivalu stane symbolicky také hlavním městem olympijského hnutí. Kromě 
příjezdu prezidenta MOV Jacquese Roggeho  a dalších výnamných hostů se tu ve dnech 12. - 13. 
února uskuteční zasedání výkonného výboru Asociace evropských olymp ijských výbor ů. V 
termínu 10. - 12. února pořádá Technická univerzita v Liberci společně s organizátory a ČOV 
odbornou mezinárodní konferenci na téma Evropa - ml ádež - olympismus . 

KRÁSA SPORTU I NOVÍ HRDINOVÉ 
 
"Očekávám opravdový mládežnický festival sportu se skvělými výkony i atmosférou. Většina zemí na 
světě diskutuje na různých fórech či konferencích na téma úbytku zájmu mládeže o sport a 
pohodlnosti dětí vysedávajících u počítačů nebo televize. Tyto soutěže jsou však cestou, jak ukázat 
mládeži sportovní idoly z řad jejich vrstevníků i krásu samotného sportu. Věřím, že budeme svědky 
události, která ovlivní budoucnost českého i mezinárodního sportu," řekl Roman Kumpošt , prezident 
organizačního výboru. 
 
Rozpočet festivalu dosahuje částky 150 milionů korun. Plnou t řetinu získali organizáto ři ve 
spolupráci s českými europoslanci  z rozpo čtu Evropské unie. Liberecký kraj přispěl od roku 2008 
dotací ve výši 70 milionů korun, zbytek rozpočtové sumy tvoří účastnické poplatky a sponzoring.  
 
"S akcí nejsou spojeny žádné finanční částky směrované do investiční výstavby nových sportovišť, 
areálů či infrastruktury - nehrozí tedy ani jejich případné navyšování, takže rozpočet zůstane stabilní. 
Liberecký kraj si udržuje průběžnou kontrolu nad financováním akce, navíc kontroluje veškerá 
výběrová řízení,"  upřesnil Roman Kumpošt . 
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Organiza ční výbor EYOWF 2011 oslovil loni také nejlepší české reprezentanty v zimních 
odv ětvích a požádal je o podporu sout ěže. Osm disciplín tak získalo špičkové patrony. Stali se jimi 
- v alpských disciplínách Ondřej Bank , v běhu na lyžích Lukáš Bauer , v biatlonu Veronika Vítková , v 
krasobruslení Tomáš  Verner , v ledním hokeji Marek Schwarz , ve skoku na lyžích Roman Koudelka , 
v severské kombinaci Pavel Churavý a ve snowboardingu Michal Novotný . 
 
"Olympijská atmosféra je neopakovatelná - tím spíše pro mladé závodníky na startu jejich životního 
závodu. Evropské olympiádě mládeže v Libereckém kraji přeji hodně úspěchů a také to, aby v srdcích 
a duších všech účastníků zanechala trvalou a krásnou vzpomínku. Věřím, že se také při této soutěži 
narodí spousta talentů, které se stanou osobnostmi světového sportu," svěřila se Věra Čáslavská , 
sedminásobná olympijská vítězka a společně s dalšími českými olympioniky sympatizantka festivalu. 

 
VSTUPNÉ DO VŠECH AREÁLŮ ZDARMA 

Festivalový ohe ň zažehne pochode ň, jejíž plamen organizáto ři přivezli v minulých dnech z 
Řecka.  Na zdárném průběhu akce se bude také podílet 500 dobrovolníků, kteří se zapojí do činnosti 
jednotlivých sekcí. Vstupné na všechny ceremoniály i samotné sout ěže je zdarma. Fanoušky z 
řad žáků základních a středních škol Libereckého kraje přivezou na sportoviště pořadatelé speciálními 
autobusy. 

"Naším cílem zdaleka není pouze evropskou olympiádu mládeže úspěšně uspořádat, ale v duchu 
motta této soutěže ´Vystup z davu, zanech stopu!´ udělat především pro mladou generaci něco 
smysluplného, na co by měla trvalou vzpomínku a co by ji motivovalo k pravidelnému pohybu. Tak 
vznikl náš rok a půl trvající speciální program vyCOOL se! na podporu festivalu pro základní a střední 
školy v regionu, jehož prostřednictvím jsme do často netradičních sportovních, vědomostních i 
zábavných aktivit zapojili přes osm tisíc žáků a studentů. To vidím jako obrovský přínos této akce, 
který je stejně důležitý jako samotný průběh závodů," sdělila Kate řina Nyčová , výkonná ředitelka 
organizačního výboru. 

Loni v listopadu absolvovali pořadatelé dosud nejkomplexnější zkoušku své připravenosti. Do dějiště 
EYOWF 2011 přicestovali zástupci jednotlivých olympijských výborů a detailně se seznámili nejen s 
aktuálním stavem příprav, ale se zázemím a jednotlivými areály. Jejich hodnocení bylo velice pozitivní, 
což vzápětí potvrdil i vyšší počet přihlášek, než jaký organizátoři původně očekávali. Své sportovce na 
sever Čech nevyšlou pouze Ázerbájdžán, Izrael, Malta, Portugalsko a San Marino. 
 
"Zahraniční účastníci oceňovali zejména nasazení, motivaci a připravenost celého organizačního 
týmu, jehož nízkým věkovým složením i výkonností byli příjemně překvapeni. Ocenili kompaktnost 
celého projektu EYOWF 2011 a snadnou dostupnost jednotlivých sportovišť. Kladně vnímali fakt, že 
všichni účastníci budou ubytovaní ve společné olympijské vesnici v areálu vysokoškolských kolejí 
Harcově, což v historii festivalů nebývalo pravidlem, a že areály - snad s výjimkou Rejdic - leží blízko 
sebe," dodala Kateřina Nyčová . 
 
Autorkou oficiálního loga EYOWF 2011 se stala Veronika Vysloužilová , studentka Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou, která hledala inspiraci ve sněhové kouli. Festivalové 
medaile vyrobené ze skla a připomínající zářící diamant navrhla Barbora Hrubá , studentka Vyšší 
odborné školysklářské v Novém Boru. Maskot šampionátu - rampouch Rampi č - vznikl v libereckém 
grafickém studiu ListDesign.  
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NEJPOČETNĚJŠÍ VÝPRAVA Z RUSKA 

Nejpočetnější delegaci na festival vyšle s 99 účastníky Rusko, které je se 116 medailemi (56 - 36 - 24) 
historicky nejúspěšnější zemí. Česká výpravu bude tvo řit 98 členů - z toho 60 sportovc ů (44 
chlapc ů, 16 dívek) a 29 členů servisního doprovodu. Třetí Švýcarsko bude zastoupeno 89 
účastníky. Česká republika se může zatím pochlubit třiceti cennými kovy (8 - 11 - 11). Naposledy 
přivezli její závodníci z festivalu ve Szczyrku 2009 stříbro a bronz. 

"Český olympijský výbor využil právo pořádající země a obsadil všechny sporty a disciplíny, ve kterých 
se bude v rámci festivalu soutěžit. Proces akreditace a nominace trval od listopadu 2010 a čítal 
dokonce 203 jmen, ze kterých jednotlivé sportovní svazy na základě svých nominačních závodů 
vybraly konečnou nominaci. Našimi největšími nadějemi na zisk medaile by měli být krasobruslař Petr 
Coufal, běžci na lyžích Petra Nováková a Petr Knop, biatlonista Tomáš Vojík a také hokejový tým má 
cíl skončit na jedné z medailových příček," zhodnotil ambice domácích reprezentantů Jan Stluka , 
vedoucí české výpravy na EYOWF 2011. 

 
Z HISTORIE EYOWF 

 
Zakladatelem evropských olympiád mládeže je současný prezident Mezinárodního olympijského 
výboru Jacques Rogge. V jejich pr ůběhu se dodržuje stejný protokol jako p ři olympijských hrách 
dosp ělých – ho ří olympijský ohe ň, hrají se hymny na po čest vít ězů, závodníci skládají 
olympijský slib.  Zimní i letní varianty festivalu se od počátku 90. let minulého století konají ve 
dvouletých cyklech a vždy v lichých letech z iniciativy Asociace evropských olympijských výborů 
(EOV). V České republice se tato akce po řádá poprvé v historii - Liberecký kraj podal svou 
kandidaturu v zá ří 2006 a v prosinci téhož roku na zasedání EOV v Br uselu s ní také usp ěl.  
 
Hrdiny předcházejících ročníků EYOWF se staly mnohé ze současných legend světového sportu: 
sjezdařky Janica Kosteli čová , Anja Pärsonová , běžkyně na lyžích Marit  Björgenová , krasobruslař 
Jevgenij Pljuš čenko , biatlonisté Tora Bergerová , Björn Ferry , Emil Svendsen či sdruženář Jason 
Lamy Chappuis . Také Česká republika se může pyšnit reprezentanty, kteří úspěšně prošli touto 
soutěží a poté se prosadili i mezi dospělými. Patří sem především zlatí běžci na lyžích Zuzana 
Kocumová,  Martin Koukal , stříbrný sjezdař Kryštof Krýzl a bronzoví medailisté - krasobruslařka 
Kateřina Beránková , běžkyně na lyžích Kateřina  Hanušová , biatlonista Michal Šlesingr , stejně jako 
hokejisté Tomáš Plekanec , Miroslav  Blaťák, Michal Neuvirth a mnozí další. 
 
 
Kontakt pro bližší informace: 
 
Vladimír Zemánek 
koordinátor komunikace 
 
Organizační výbor EYOWF 2011 
vladimir.zemanek@eyowf2011.cz 
777 771 080       


