
Jdeme do fi nále!
 V pátek se uskuteční nejen posled-

ní soutěže evropské olympiády mládeže 
2011 – běžecká a  biatlonová štafeta, 

soutěž smíše-
ných družstev 
v  alpském ly-
žování a  fi ná-
le hokejové-
ho turnaje, ale 
také závěreč-

ný ceremoniál. Slavnostní akt se opět 
uskuteční od 19 hodin v  liberecké 
Tipsport areně. „Tento ceremoniál 
bude především velkou dance party, 
oslavou mládí a  právě skončeného 
festivalu,“ prozrazuje cere moniář Pa-
vel Jakubec. Všichni účastníci i  veřej-
nost na něj mají vstup zdarma.

Naposledy o festivalu
 Hodnocení 10. Zimního evropského 

olympijského festivalu mládeže 2011 
v  Libereckém kraji, 
bezprostřední dojmy 
ze sportovišť, informa-
ce o nejdůležitějších di-
plomatických aktivi-
tách a další budoucnost 
mládežnických soutěží 
v  Evropě. Tato témata 
budou obsahem dnešní tiskové konfe-
rence, které se od 16  hodin v  liberec-
kém hotelu Zlatý Lev zúčastní prezi-
dent Asociace evropských olympijských 
výborů Patrick Hickey (na snímku), 
předseda Českého olympijského výboru 
Milan Jirásek a prezident organizační-
ho výboru Roman Kumpošt.

Blok plný poznámek
 Zahraniční pořadatelé budoucích 

sportovních soutěží odjíždějí z Liber-
ce plní dojmů a nově nabytých zku-
šeností. Organizátoři EYOWF 2011 
pro 49  zájemců během uplynulých 

dvou dnů připravi-
li sérii speciálních 
přednášek manaže-
rů jednotlivých sek-
cí, kteří předáva-

li své zkušenosti z  průběhu příprav. 
Mezi hosty se objevili i  pořadatelé 
mládežnických festivalů, letních Svě-
tových her mládeže 2014 z  čínské-
ho Nankingu i  jejich zimní varianty 
2012 v Innsbrucku. „Zejména zástup-
ci z  Rakouska se zajímali o  spoustu 
věcí, ale obecně byli všichni vděčni za 
maximum užitečných rad,“ řekl ma-
nažer Jan Kubeš.

Česká hrdinka Ester Ledecká měla důvod k úsměvu, protože triumfovala v paralelním obřím slalomu ve snowboardingu

Bravo! Ledecká má zlato!
Česká reprezentantka ve snowboardingu Es-
ter Ledecká zajela na sjezdovce v  Rejdicích 
svůj životní závod. V paralelním slalomu 
totiž vybojovala na EYOWF 2011 zlatou 
medaili, už druhou pro domácí výpravu! 
V závodě chlapců vyhrál Ital Luca Tresoldi.
 Ledecká se po závodu rozplývala radostí. 
„Když jsem projela cílem a uvědomila si, že 
mám zlatou, byla jsem nepopsatelně šťast-
ná. Vůbec jsem to totiž nečekala. Cítím ob-
rovské štěstí,“ vyjádřila své pocity Ledecká, 
která byla po kvalifi kaci čtvrtá. V osmifi ná-
le narazila na Rakušanku Christinu Holze-
rovou, nad níž suverénně dvakrát zvítězi-
la s náskokem 14,02 vteřiny. Další průběh 
závodu však už byl dramatičtější. V  prv-
ní čtvrtfi nálové jízdě zdolala Rusku Natali-
ji Sobolevovou o pouhé čtyři setiny. Ruska 
ve druhé jízdě riskovala, ale upadla.
Od vstupu do velkého fi nále dělilo Ledec-
kou jen to, aby porazila Němku Cheyenne 

Lochovou, o které se šuškalo, že je velkou fa-
voritkou. První jízdu také česká reprezentant-
ka prohrála, i když o pouhé tři setiny sekun-
dy. Ve druhém kole však podala skvělý výkon, 
zabojovala a  psychicky rozhozená Němka 

upadla. Její spanilá jízda pokračovala i ve fi -
nále, v němž dokázala suverénně porazit 
Tanju Bruggerovou z Rakouska. Celkově 

třetí nakonec skončila Cheyenne Lochová.

„Když jsem projela cílem a  uvědomi-
la si, že mám zlatou, byla jsem nepo-
psatelně šťastná. Vůbec jsem to totiž 
nečekala. Cítím obrovské štěstí.“ – Es-
ter Ledecká, česká reprezentantka ve 
snowboardingu

Ledeckou kromě trenéra Václava Chlíbka na 
závodech doprovází také dědeček Jan Klapáč, 
legendární hokejista, který získal stříbrnou 
a bronzovou medaili na zimních olympijských 
hrách. Když jeho zlatá vnučka přijížděla po zá-
vodu lanovkou, čekal na ni, aby před ní smekl. 
„Pokynul mi hlavně proto, že jsem to vydržela 

psychicky,“ vysvětlila Ledecká. U závodu byla 
i  maminka, která neváhala, a  před každým 
sjezdem své dcery nasadila lyže a vyrazila pa-
ralelní sjezdovkou dolů. „Chce se vždycky po-
dívat, jak jedu. Při zpáteční cestě na lanovce 
mi řekne, jestli jsem jela dobře nebo ne. Máma 
mi moc pomáhá,“ řekla Ester Ledecká.
Zlatá medailistka měla k získání kovu velkou 
motivaci. Před závodem se totiž její kolego-
vé z reprezentace vsadili. Pokud někdo z nich 
získá v  závodě cenný kov, reprezentant Pa-
vel Elsner sjede sjezdovku jen v trenýrkách. 
„Byla to pro mě největší motivace. Řekla 
jsem si, že se musím zabejčit, chtěla jsem ho 
vidět polonahého,“ vysvětlila pobaveně Es-
ter. Ledecká tak kromě euforie ze zlaté me-
daile připravila jásajícím divákům i striptýz.
Vítězného Lucu Tresoldiho, donesli jeho ital-
ští kolegové až na stupeň vítězů „Jsem nej-
spokojenější na světě. Velice moc jsem dou-
fal, že v Liberci vyhraju,“ řekl Tresoldi. Druhé 
místo obsadil Sandro Butullo z  Rakouska, 
bronz získal Rus Valery Kolegov, jehož tým 
jásal z medaile, jako by vyhráli zlato.
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 „Můj rituál před závodem? Mám tři ply-
šové maskoty – želvičku Terezku, hrocha 
Kajetána a králíka Wikiho 
– a s nimi si povídám.“
Petr Coufal, český vítěz 
krasobruslařské soutěže 
jednotlivců
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 „Upadl jsem, protože mě na trati srazil sil-
ný poryv větru.“ – Ondřej Kelnar, čes-
ký reprezentant v severské kom-
binaci – po skoku 3., celkově 18.
„Vytřete nám kabinu... Proč? Pro-
tože máme mokro ve sprchách!“ 
– Boris Dlugač, manažer ruské ho-
kejové reprezentace
„My nemáme v organizaci problémy, 
ale situace, které vyžadují okamži-
té řešení!“ – Ivo Gréger, sportovní ředitel 
EYOWF 2011
„Jako kluk jsem začínal s hokejem, ale po-
tom jsem začal skákat, a tak jsem hokeje ne-
chal.“ – Jarkko Maatta, zlatý fi nský skokan 
na lyžích
„Už jsem byla hodně unavená. Došly mi 
síly.“ – Polina Agafonovová, ruská vítěz-
ka krasobruslařské soutěže o pádu při po-
slední piruetě
„Mám ráda Českou republiku. Každý 
rok sem jezdím s  rodiči na dovolenou.“ 
–  Laura Dahlmeierová, německá vítězka 
v biatlonu
„Mým vzorem je Peter Northug. Chtěl bych 
jezdit co nejdříve jako on.“ – Christoff er 
Lindvall, fi nský vítěz běžeckého sprintu
„Jak hodnotím dnešní výkon? To ani ne-
chtějte vědět! Horší už to být nemohlo.“ 
– Pavel Elster, český reprezentant ve snow-
boardingu – 37. ve snowboardcrossu

Internet v akci
 Zájem o  evropskou olympiádu mládeže 

2011 v České republice ani v Evropě neutuchá. 
Svědčí o tom nejnovější čísla individuálních 
připojení na počítači k festi valovému serveru 
www.eyowf2011.cz. 
Od pondělí do stře-
dy se dosud přihlásilo 
53  493  zájemců. Re-
kordním dnem bylo 
úterý, kdy se na stránky EYOWF 2011 připo-
jilo 20 498 fanoušků. Nejvíce jich bylo z Čes-
ka (16 098), Finska (5 416) a Norska (3 844).

 Do přípravy evropské olympiády mláde-
že se zapojily také úspěšné české sportov-
ní legendy z nedávné historie. Například 
rozhodčími stylu skoku jsou mistr svě-

ta z roku 1987 Jiří Par-
ma a bronzový ze šam-
pi onátu 1974  Rudolf 
Höhnl. Ředitelem závo-
dů ve skocích na lyžích 
a v severské kombinaci 
je Pavel Benc (na sním-
ku), člen bronzové bě-

žecké štafety ze Zimních olympijských her 
v  Calgary 1988. Ředitelem biatlonových 
soutěží je zase Jan Matouš, třetí na mis-
trovství světa 1987.
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TIRÁŽ

Třetí medaile pro hrdinku Sofii

Rakušané předvedli koncert

Skaut Hrdina vyhlíží hvězdy

Zlato, stříbro, bronz! To je medailová sbír-
ka šestnáctileté švédské běžkyně na lyžích 
Sofi e Henrikssonové. Po zlatu z  klasiky 
a stříbru ze sprintu přidala bronz v závo-
du na 5 kilometrů volnou technikou. Zví-
tězila Norka Landhelmová, česká medailo-
vá naděje Petra Nováková skončila opět na 
výborném šestém místě.
Henrikssonová se díky třetí medaili zařadi-
la mezi nejúspěšnější sportovce her. „Je to 
skvělý pocit. Vůbec nevadí, že dnes je to jen 
bronz. Je to další velký úspěch a doufám, že 
přidám další medaili i v závodu štafet,“ řek-
la usmívající se Švédka.

Nejspokojenější závodnicí byla ale vítězka, 
Norka Hilde Losgard Landhelmová. V  pon-
dělní klasice brala bronz, ve sprintu byla pátá, 
teď se dočkala prvenství. „Je to výborný pocit. 
Nevěřila jsem v takový úspěch,“ uvedla Norka. 

„Bronz je velký úspěch a  doufám, že 
přidám další medaili i v závodu štafet.“ 
– Švédka Sofi e Henrikssonová po zis-
ku třetí medaile

Česká závodnice Petra Nováková se zno-
vu pokusila atakovat medailové příčky. 
Na trati měla vynikající mezičasy, ale na 
medaili to stejně jako v pondělní klasi-
ce nakonec nestačilo. „Mrzí mě to moc. Me-
daili jsem chtěla,“ přiznala v cíli Nováková.

Zatímco u běžkařek se na stupních vítězů opa-
kují stejná jména, u chlapců je to úplně jinak. 
Po pondělní klasice na deset kilometrů, kdy stá-
li na stupních vítězů Norové a vítězný Fin, ve 
čtvrtek ovládli areál ve Vesci lyžaři z Německa.
Nejrychlejším „skejtařem“ se stal sedmnácti-
letý Martin Weisheit, těsně za ním dojel jako 
druhý jeho kolega z  německé reprezentace 
Martin Herzog. „Dnešní závod byl velmi dobrý, 
zvládl jsem ho bez problémů. Jsem hodně spo-
kojený,“ řekl v cíli Weisheit.
Třetí skončil ruský lyžař Roman Tarasov. No-

rové si „spravili chuť“ až na dalších místech, 
do první desítky se vměstnali hned tři, ale 
na medaile tentokrát nedosáhli. Nejlepší 

z nich, Harvard Solas Taugbol z olympijského 
Lillehammeru skončil čtvrtý.

Týmovou soutěž v  severské kombinaci 
ovládla rakouská dvojice Paul Gerstgra-
ser a Philipp Orter, která o svém prvenství 

rozhodla už po skokanské části.
Závodu se zúčastnilo 24 sdružená-
řů ze  dvanácti zemí. Mezi největ-

ší favority patřili právě Rakušané. 
Nikoho tedy nepřekvapilo průběžné pořadí 

po skokanské části závodu, kterému vévo-
dili právě zástupci této země před závod-
níky Finska a Německa.
Čeští reprezentanti Tomáš Dufek a Ond-
řej Kelnar skončili ve skocích devátí. Trenér 
Čechů Patrik Chlum měl však vyšší ambi-
ce: „Chtěli jsme být šestí.“ Na devátém mís-
tě pak domácí sdruženáři zůstali i po běhu.

Na čtyřkilometrovou trať vyrazili Rakuša-
né s náskokem tří vteřin před Finy, Něm-
ci měli ztrátu dvaceti sekund. Do běžecké 
stopy se už nevydali Norové, kterým se je-

den závodník zranil. Rakušané své vedoucí 
postavení uhájili, o stříbrné medaile se však 
svedla bitva. Druhé místo nakonec vybojovali 
Němci, Finové se museli spokojit s bronzem. 

Mezi nejvýznamnější mi návštěvníky 
EYOWF 2011 se pravidelně objevuje i troj-
násobný vítěz Stanley Cupu (jednou s Cal-
gary, dvakrát s Pittsburghem) a mistr svě-
ta z  Prahy v  roce 1985 Jiří Hrdina. Dnes 
pracuje coby skaut týmu NHL Dallas Stars. 
Co vás do Liberce na EYOWF 2011 přivedlo?
Jsem tu pracovně. Hrají zde ročníky 1994, 
které budou mít v NHL draft až za rok, takže 
si tu dělám záznamy takzvaně do „foroty“. 
Sleduji budoucí možné hvězdy z Česka, Slo-
venska a dalších týmů, jež v Liberci startují.
Před šesti lety, v roce 2005, ve švýcarském 
Monthey vyhrálo evropskou zimní olym-
piádu mládeže Česko s Vladimírem Růžič-
kou mladším či brankářem z NHL Micha-
lem Neuwirthem. Viděl jste v Liberci české 
hráče, kteří by mohli dosáhnout podobných 
výsledků jako oni?
Já ty kluky dobře znám i z extraligy junio-
rů či staršího dorostu. Od jejich sedmnác-
ti let však vede ještě dlouhá cesta, takže se 
nedá s určitostí říci, zda skutečně v NHL za-
kotví. Jsou tady ale hráči, jako třeba Domi-
nik Volek, kteří určitě mají šanci a  talent 
na to, aby si kanadsko-americkou soutěž 

v budoucnu zahráli. Bude záležet na jejich 
dalším vývoji a píli, což se týká všech účast-
níků turnaje.

V Liberci jsou hráči, jako třeba Dominik 
Volek, kteří určitě mají šanci a  talent 
na to, aby si kanadsko-americkou sou-
těž v budoucnu zahráli.

V  posledních dnech se dosti mluví o  ne-
valných výsledcích českých hokejistů. Mys-
líte si, že mladá generace, která startovala 
na EYOWF v Liberci, skýtá naději, že Česko 
čekají lepší hokejové zítřky?
Bohužel v  tom moc velkou šanci nevidím. 
Český hokej se v poslední době dostal do si-
tuace, kdy na tom není nejlépe. Špatně vy-
chováváme mladé hráče, v posledních čty-
řech letech se na mistrovstvích světa do 
18  i  20 let jasně ukázalo, že Kanaďané, 
Američani, Švédové a  Rusové Čechy před-
běhli o dva úrovňové stupně a Česko se do-
stalo na úroveň Švýcarů a Němců.
A kde se stala hlavní chyba, v čem je příči-
na tohoto pádu?
Těch příčin je několik. Hlavně se v  Česku 
špatně trénuje, a to už s malými dětmi ve 
věku od šesti do deseti let. A pak – v roce 
2011 mají české děti spoustu jiných zájmů. 

Počítače, řada z nich začne hrát fl orbal, tak-
že lední hokej jde trošku stranou. 
Nedávno nastoupil na hokejový svaz zná-
mý expert Slavomír Lener, myslíte si, že 
bude garantem kýžené změny?
Sláva Lener přináší ze Švédska spoustu pro-
gresivních věcí, teď ale půjde o to, aby se jimi 
řídili i  trenéři v  klubech v  celé republice. 
Myslím, že zlepšení může nastat až po pěti, 
sedmi letech, může to trvat celou generaci. 

Česká reprezentantka Petra Nováková se v závodě na pět kilometrů vydala ze všech sil a nakonec skončila na výborném šestém místě

Jiří Hrdina

VESEC

U ZPOVĚDI
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Helvétský kříž ulitý z bronzu
Český hokej, který po triumfu z  EYOWF 
2005 v  Monthey vyšel medailově dvakrát 
naprázdno, prahl po bronzu. Favoritem 
však byli Švýcaři, kteří od té doby nao-
pak získávali umístění na stupních vítězů, 
a  ve středečním semifi nále zle potrápili 
i Rusko.
Do zápasu v Tipsport areně také vlétli v čer-
vených dresech jako opravdoví ďáblové na 
bruslích. V 5. min se Schmutz protáhl oko-
lo váhajícího obránce Plášila jako lasič-
ka a  zblízka překonal brankáře Klimeše. 
V 9. v přesilovce vyšachovali Švýcaři doko-
nale domácí obranu a  Zanggerova střela 
naznačila, kdo bude na ledě pánem.
Divoká přestřelka však pokračova-
la. V  10.  Machač sice vykřesal dorážkou 

naději, ale hned z protiútoku soupeř vrátil 
vše do starých kolejí. A tak i český hokejo-
vý internacionál David Volek, bývalý hráč 
Sparty a  New Yorku Islanders, konstato-
val: „Švýcaři jsou ve všech činnostech 
lepší, mají lepší pohyb, nasazení a jsou 
mnohem důraznější. Řekl bych, že jsou 
lepším týmem než Finové, kteří postoupi-
li do fi nále.“
Velkým problémem byla především kvalita 
české defenzivy. Obránci při nebezpečných 
útocích soupeře často chybovali, nedařilo 
se jim odstavovat včas tvrdého protivníka 
a příliš nepomohli svým spoluhráčům ani 
přesnou rozehrávkou. 
Ve druhé třetině sice domácí zvýšili aktivi-
tu, blízko gólu byli Volek junior i Simon, 
ale s  koncovkou si neporadili. Naopak – 
chyby dokonale trestal soupeř. Ve 36. zá-
sluhou Dünnera a ve 39. Müllera přesnou 

ranou při přesilovce posunul ukazatel skó-
re až na stav 1:5.
Poslední dějství už na zaslouženém vítěz-
ství hráčů helvétského kříže ani přes veške-

ré úsilí nic nezměnilo. 
Druhým vítězem duelu se stalo také 
vynikající publikum, které navzdo-

ry nepříznivému stavu stále freneticky 
povzbuzovalo.
Jiří Veber, trenér: „Víme, že současný český 
hokej má problémy. Jsou zápasy, kdy doká-
že porazit v Evropě kohokoliv včetně Rusů, 
ale také prohrát klidně i s Polskem! Za sta-
vu 1:3 už jsme měli tušení, že se utkání ne-
podaří zlomit.“
  Patrik Machač, útočník: „Bylo vidět, že 
Švýcaři chtějí víc vyhrát. Nám jakoby chy-
běla vůle, nedali jsme do zápasu maximum 
sil. Snažili jsme se motivovat, ale stejně se 
to nepodařilo.“

TIPSPORT ARENA

17 000
 celkový počet pomerančů, banánů 

a jablek, který v průběhu festivalu sněd-
li jeho účastníci

HRDINA DNE

ŘEČ ČÍSEL

Miha Hrobat
 Mladí olympionici ctí opravdu myš-

lenku fair play. Zářným pří  kladem je 
slovinský sjezdař Miha Hrobat.

V prvním kole v poměrně ne-
přehledné části slalomu nebylo
jisté, zda projel regulérně jed-
nou z branek. Později však 
zjistil, že se tak nestalo, a sám 

svou chybu rozhodčím přiznal.
Jeho čin je o to hodnotnější, že zajel pátý nej-
lepší čas a měl tak velkou šanci bojovat ve 
druhém kole o medaili.
Sám jsem si nebyl jistý, zda jsem danou 
branku projel správně, či nikoliv a pokračo-
val jsem do cíle. Poté jsme však shlédli video 
z  trati a rozhodnutí bylo jasné, šel jsem se 
proto rozhodčím přiznat.“
Za tento gentlemanský čin je slovinský re-
prezentant jedním z největších aspirantů na 
Cenu fair play!

 Zde jsou zajímavá čísla z dosavadního 
průběhu EYOWF 2011:
3 – počet členů v nejmenších výpravách 
Albánie, Moldavska a Monaka
99 – počet členů největší výpravy z Ruska
1 800 – počet žáků ze základních a středních 
škol Libereckého kraje, které pořadatelé 
odvezou na autobusy na sportoviště
2 000 – počet účastníků na hokejovém duelu 
Česko – Slovensko
4 000 – počet ručníků v olympijské vesnici
7 500 – každodenní počet jídel pro účastníky 
festivalu
14 000 – počet zkonzumovaných balíčků 
sušenek

ČÍSLO DNE

SPORTOVNÍ PROGRAM

Pátek, 18. února
10:00–13:00 Běh na lyžích, 
smíšené štafety 4 x 5 km
10:00–12:30 Biatlon, 
smíšené štafety 2 x 6 km + 2 x 7,5 km
10:00–13:00 Alpské disciplíny, 
paralelní obří slalom smíšených družstev
12:00–14:30 Lední hokej, fi nále, 
Rusko – Finsko (živě vysílá Eurosport 2)
19:00–20:30 Závěrečný ceremoniál, 
Tipsport arena
ČT 4: Skoky na lyžích, týmy HS 100, 
chlapci, záznam 8:30 h
ČT 4: Lední hokej, fi nále, záznam od 14:35 h

DNES SLAVÍ

 Jediným dnešním oslavencem na ev-
ropské olympiádě mládeže 2011, který
si užije svůj narozeninový den, je člen 
české sportovní výpravy, biatlonista 
Adam Václavík. Tomu je dnes krás-
ných sedmnáct let. Mladý závodník bě-

hem týdne absolvoval obě indi-
viduální biatlonové soutěže 

– závod na 10 km a sprint 
na 7,5 km. Dnešek si osla-
venec užije v Břízkách na 

poslední soutěži smíšených 
štafet. Přejeme mu k narozeninám 
všechno nejlepší.

Čeští hokejisté (v bílém) nestačili v souboji o bronz Švýcarům v soubojích i v celém utkání

Neuvěřitelně dramatický průběh i  zá-
věr měla soutěž skokanských družstev na 
můstku K-90 na Ještědu. O vítězi a dalších 
medailích rozhodoval až úplně poslední 
skok, díky kterému Poláci o pouhého půl 
bodu přeskočili Finy. 
Na Ještědu to dlouho vypadalo na su-
verénní fi nský večer. Fini vyhráli prv-
ní kolo a v závodu je dopředu posouval 
zlatý medailista z  úterka, Jarkko Matta. 
V prvním kole přistál na značce 103 metrů, 
což byl vůbec nejdelší skok dne.
Jenže ve druhém kole, které hodně ovliv-
nilo husté sněžení, začali Seveřané rychle 
ztrácet. A v jednu chvíli se před ně dostali 

Poláci, Němci i Rakušané a těsně se na ně 
dotáhli Norové. V poslední sérii skoků ale 
Finům opět pomohl skvělý Jarkko Maata 
a  nakonec se čekalo, kam dolétne polský 
„fi nišmen“ Klemens Muranka.
Skok se mu nepovedl jako Maatovi, ale Po-
lákům, kteří na Ještědu předvedli velmi vy-
rovnané skoky bez výpadků, to nakonec 

i  tak stačilo k  vítězství o  pouhých půl 
bodu. „To je bomba! Fantastické. Všichni 
jsme skákali parádně,“ radoval se po po-

sledním skoku Muranka, zřejmě vyrůsta-
jící nástupce Adama Malysze.  
Češi si na tváře namalovali národní vlajky, 
ale k  boji mezi nejlepšími týmy jim to ne-
pomohlo. Už po prvním kole byli sedmí 
a výš už se nevyškrábali, ani k tomu nemě-
li blízko. 

JEŠTĚD

Obrovské drama

ROZHOVOR

Za zlato řízky
 Česká reprezentantka ve snow-

boardingu Ester Ledecká prožila na 
sjezdovce v Rejdicích zlatý den, když 
zvítězila v paralelním obřím slalomu. 

Jak se vám jelo?
Každá jízda byla 
úplně skvělá. Ba-
vilo mě to a ne-
smírně jsem si zá-
vod užila. Trať se 
mi se líbila, pro-
tože se hned vjelo 
na led a byly tam 

jen male rýhy, a to po celý závod vydrželo. 
Co pro vás medaile z EYOWF znamená?
Je to krásné být v Evropě z ročníků 94-95 
první. Je to povzbuzeni pro další závody 
a skvělý doping! 
Jak medaili oslavíte?
Přijede táta. Tak asi půjdu s rodiči a dě-
dečkem na večeři. V olympijské vesnici 
totiž zdravě vaří. Máme ryby, kuře a kus-
kus. Tak si na oslavu dám asi něco sma-
ženého. Miluju řízky. 
Co říkáte atmosféře EYOWF? 
Je tady krásně. Ale trochu mě mrzí, že pa-
ralelní slalom neudělali v Liberci, kde jsou 
krásné svahy, ale tady v Rejdicích, kde je 
to víc rovina. Přesto jsem si to užila.
Pomýšlíte už na ZOH v Soči?
Vůbec si netroufám. Zatím nevím, jestli 
vůbec budu jezdit, jestli mi to vydrží. Teď 
mě to baví. Když mě to ale bavit přesta-
ne, tak prostě skončím. 
Jak jste se dostala až k  vrcholovému 
snowboardingu?
Ze začátku jsem lyžovala a brácha za-
čal na prkně. Já jsem mu hrozně závidě-
la a tak jsem to pořád zkoušela a pada-
la a vztekala se, že mu to jde líp. A tak 
to začalo. Provztekala jsem se až sem!
Jste všestranně založená, alespoň co se 
sportu týká. Co kromě snowboardingu 
děláte?
Když jsem v  Praze, ve dvojici s  kama-
rádkou hraju beachvolejbal, a  to hlav-
ně v létě. Věnuju se taky vodním lyžím, 
sjezdovému lyžování nebo windsurfi n-
gu. Každý rok jezdíme na měsíc na ost-
rov Le	 áda. A tam se vyřadím na moři.
Váš otec je Janek Ledecký, známý český 
zpěvák. Zdědila jste něco i po něm?
Táta mě učí na kytaru, ale jen tak tro-
chu. Hrála jsem dokonce i na baskyta-
ru v bráchově kapele Rayband. Moc to 
sice neumím, ale dělala jsem jim bas-
kytaristu. Ten jejich vypadl, tak jsem 
zaskočila.

Ester Ledecká
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Večer velké české radosti 
Poslední medailový ceremoniál v  areálu 
olympijské vesnice se konal za mrazivého 
podvečerního počasí. Ani to však neodra-
dilo na čtyři stovky přihlížejících fanouš-
ků, kteří v národních barvách čekali na vy-
hlášení „svých“ vítězů. 
Ještě před samotným zahájením ceremoni-
álu se všichni medailisté sešli v předsálí bu-
dovy M. Skromný český hrdina Petr Cou-
fal plaše postával u stěny, po první reakci 
ale bylo jasné, že obrovské emoce z  před-
chozího dne v něm stále přetrvávají. Se sl-
zami v očích vzpomínal na svou zlatou vol-
nou jízdu, kterou možná překvapivě nijak 
zvlášť neoslavil. 
„Asi do jedné hodiny ráno jsem se dí-
val v  pokoji na fi lmy. Vůbec jsem nemo-
hl usnout, všechno se mi stále honilo hla-
vou, přehrával jsem si večer pořád dokola. 
Byl jsem šíleně šťastný,“ popsal svou vítěz-
nou noc Coufal. Ten hned po své bezchyb-
né jízdě volal domů mamince a  poslušně 
i poděkoval za úspěch svým třem plyšákům 
pro štěstí. Další telefonát od trenérky už do 
Ludgeřovic u  Opavy oznamoval zisk zlaté 
medaile „Měla velkou radost, vyřizovala mi 
vzkazy od rodiny a kamarádů. Bylo to moc 
dojemné a  zároveň nám oběma bylo líto, 
že tu nemůže být,“ svěřil se závodník, kte-
rý napočítal na dvacet blahopřejných sms 
a telefonátů. 
S kamarády z českého i slovenského týmu 
pak vyrazil na vydatnou večeři. Jako správ-
ný profesionál ale nezahálel a  už vče-
ra ho čekal další trénink. Několik minut 
před dekórováním už netrpělivě čekal na 

medailový ceremoniál a  hlavně na českou 
hymnu.
Davy postupně zaplňovaly Medal Plaza, ně-
kteří zahraniční sportovci už si i zdatně pro-
zpěpovali ofi ciální píseň festivalu Hey you. 

„Tatínek Janek mi dal kytku a řekl, že 
jsem šikula.“ – Ester Ledecká, zlatá 
česká snowboardistka

Nekončící potlesk a skandování doprováze-
lo vyhlášení zlaté Ester Ledecké za snow-
boardový paralelní obří slalom. Tu si z pu-
blika natáčela maminka Zuzana a za tónů 
české státní hymny po očku sledoval svou 
dceru na stupni vítězů i pyšný otec Janek 
Ledecký. 

„Pogratuloval mi, dal mi krásnou kytku 
a řekl, že jsem šikula,“ přiznala rozjásaná 
Ester, která si atmosféru náležitě užíva-
la. Když se na pódiu objevila poslední tro-
jice krasobruslařů čekajících na medai-
li, nadšení přítomných gradovalo. Zimou 
i dojetím rozklepaný Petr Coufal se slza-
mi v očích odzpíval českou hymnu a poté 
již stejně jako Ester zamířil obtisknout 
svou dlaň na zlatou stěnu vítězů, aby ho 
poté „atakovali“ davy fanoušků z  Čech 
a  dokonce i  z  Běloruska, kteří se touži-
li s mladým hrdinou vyfotit na památku. 
Na závěr posledního ceremoniálu v  olym-
pijské vesnici, i  na počest dvojitého čes-
kého vítězství, zakončil večer ohromný 
ohňostroj. 

CEREMONIÁL

Everybody wins with
a HEALTHY BREAKFAST

Díky nám budete VIDĚT.

Vyrobíme pro Vás téměř cokoliv...

Potřebujete něco vytisknout? Katalogy, letáky, pozván-
ky, případně něco nakopírovat? Chcete udělat někomu 
radost v podobě kalendáře, obrazu nebo samolepky 
z vlastních fotografií? Potřebujete pozvánky na Vaši tra-

diční párty? Vaše auto by si přálo nový 
design? Potřebuje Váš šéf novou 

vizitku? Chcete darovat osobní 
dárek s originálním věnováním 
nebo podpisem? Vdává se 
Vaše dcera a nemá svatební 
oznámení? Překvapte přátele 
originálním tričkem podle va-
šeho nápadu! Vaše DVDčka 
z dovolených by chtěla pole-

pit, aby se Vám už nepletla? 

Podnikání by si 
zasloužilo nějakou 
fajnovou webowku?

OD NÁVRHU 

AŽ PO REALIZACI 

www.pmh.cz

C h a b a r o v s k á  1 1 4 0 / 1
4 6 0  0 6  L i b e r e c
T E L |  + 4 2 0  4 8 5  1 0 0  4 8 6
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ANKETA

Co děláte ve volnu?
 Miika Taskinen 

(Finsko), 
skoky na lyžích
Pravidelně navštěvuji Fun 
zonu, dopisuji si s  rodi-
nou přes internet a sleduji 
občas fi lmy, u kterých si dobře odpočinu.

Karl Mustjogi 
(Estonsko),
severská kombinace
Volné chvilky trávím na 
internetu, hraním her 
na počítači a  samozřej-
mě chodím i do Fun zony. 

Sem tam se podívám i na nějaký fi lm.
Kaisa Rainaová 
(Finsko), 
snowboarding
Seznamuji se, hledám 
nové kamarády i z jiných 
zemí. Nevynechám inter-
net a Fun zonu. Hlavně si to tady chci 
náležitě užít.

Monika Simančíková 
(Slovensko), 
krasobruslení
Pokud je čas a možnost, 
zajdu se podívat na jiné 
sportoviště a  disciplíny. 
Fun zonu také navště-

vuji, dobře se v ní odrelaxuji.
Dunja Zdoucová
(Rakousko), 
biatlon
Když nemám závody, jdu 
se podívat na jiné spor-
ty, konkrétně na běh na 
lyžích. Do Fun zony se teprve chystám.

Český krasobruslař Petr Coufal si včera vychutnal zaslouženou zlatou medaili
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Brno 96,8     Čáslav 89,0     Česká Lípa 103,3     Havířov 102,7
Havlíčkův Brod 96,3     Hradec Králové 95,7     Jablonec nad Nisou 95,5

Jičín 96,4      Liberec 97,1     Opava 94,9     Ostrava 94,7     Pardubice 96,9
Praha 95,7     Prostějov 88,8     Slezsko 97,4     Trutnov 94,5

Třebíč 91,8     Vysočina 103,6     Vyškov 94,4    

Results/Výsledky
Alpine discipline, Slalom/Alpské disciplíny, Sla-
lom – boys/chlapci: 
1. Henrik Kristoff ersen (NOR) 1:24.10, 2. Antho-
ny Bonvin (SUI) 1:25.05, 3. Smiseth Adrian Sejer-
sted (NOR) 1:26.51,… 20. Jakub Pohanka 1:30.76, 
35. Lukáš Václavík 1:43.80 (all CZE) 
Cross Country Skiing 7,5 km Free technique/
Běh na lyžích 7,5 km volná technika – boys/
chlapci: 
1. Martin Weisheit (GER) 15:47.9, 2. Daniel Her-
zog (GER) 15:49.7, 3. Roman Tarasov (RUS) 
15:51.5,…23. Petr Knop 16:48.1, 25. Karel Píč 
16:49.0, 43. Filip Žižka 17:29.5, 44. David Nyč 
17:31.5 (all CZE)
Cross Country Skiing 5 km Free technique/Běh na 
lyžích 5 km volná technika – girls/dívky: 
1. Losgard Hilde Landheim (NOR) 11:27.7, 2. Lea 
Einfalt (SLO) 11:46.1, 3. Sofi a Henriksson (SWE) 
11:46.7,… 19. Lucie Charvátová 12:29.7, 22. Petra 

Hynčicová 12:33.2, 40. Alena Schejbalová 12:56.6 (all 
CZE) 
Nordic Combined/Severská kombinace – teams/
týmy: 
1. Paul Gerstgraser, Philipp Orter (AUT), 2. Jakob 
Lange, David Welde (GER), 3. Ilkka Herola, Jani Pel-
tola (FIN),... 9. Tomáš Dufek, Ondřej Kelnar (CZE)
Snowboarding, Parallel Giant Slalom/Snow-
boarding, Paralelní obří slalom – girls/dívky: 
1. Ester Ledecká (CZE) 1:24.73, 2. Tanja Brugger 
(AUT) 1:24.37, 3. Cheyenne Loch (GER) 1:23.45,... 
30. Anna Vlčková 1:47.71, 32. Aneta Zemanová 
1:57.12 (all CZE)
Snowboarding, Parallel Giant Slalom/Snow-
boarding, Paralelní obří slalom – boys/chlapci: 
1. Luca Tresoldi (ITA) 1:19.17, 2. Sandro Butollo 
(AUT) 1:20.62, 3. Valery Kolegov (RUS) 1:23.82,... 
20. Pavel Elster 1:28.58, 35. Filip Bartoň 49.05, 
36. Filip Slončík 49.41 (all CZE)
Ski Jumping, Team/Skoky na lyžích, týmy: 
1. Krzysztof Biegun, Mateusz Kojzar, Aleksander 
Zniszczol, Klemens Muranka (POL), 2. Miika Ylipul-
li, Miika Taskinen, Juho Ojala, Jarkko Maatta (FIN), 
3. Michael Herrmann, Ludwig Pohle, Michael Za-
chrau, Florian Menz (GER),... 7. David Bartoš, 
Vojtěch Štursa, Vít Háček, Tomáš Friedrich (CZE)
Ice Hockey/Lední hokej – o 5. místo: 
Latvia – Slovakia 4:3 (4:0, 0:2, 0:1), goals/branky: 
4. Potapovs, 4. Kondrats, 13. Jelisejevs, 19. Bukarts 
– 21. Reway, 29. Kolena, 41. Novák
Ice Hockey/Lední hokej – o  3. místo: Swit-
zerland – Czechia (3:1, 2:0, 0:0), goals/branky: 
6. Schmutz, 9. Zangger, 11. Bertschy, 36., 
38. Dünner – 10. Machač
Czechia: Klimeš (11. Langhamer) – Plutnar, Tobola, 
Kubis, Knot, Pavlas, Plášil, Pařízek – Psota, Machač, 
Volek – Nedvídek, Simon, Střecha – Hlinka, Na-
vrátil, Marek – Tomeček, Procházka. Coach/trenér 
Jiří Veber

Medal machine
� e Swedish Cross Country skier Sofi a Hen-
riksson, put an end to her coun try’s twelve 
year wait for the gold medal in classic ski-
ing at EYOWF. She is in such great shape 

that, besides gold, 
she has also won sil-
ver and bronze. If she 
climbs the winners’ 
rostrum today after 
the Mixed Relay, she 
will level the score with 
the Russians, Chugayev 
and Sannikov in the 

number of medals won. What has brought 
the congenial Swede to skiing?
My mom. I started with her when I was lit-
tle and then I went to a ski school.
Your feelings when you first put on 
the skis?

Good. I relish challenges and want to con-
tinuously improve and get better and 
better.
Your impressions from the winners’ ros-
trum, realizing you were waving at your 
mum?
Awesome. Before every race I  dream of 
climbing the stage and thanking my mum.
� e World Youth Olympic Games will be 
held in a  year’s  time in Innsbruck, what 
does it mean to you?
It will be a brilliant experience; I want to 
do my best to succeed there.
What do you do on a  daily basis to help 
you win?
I train regularly but at the same time I lis-
ten to my body because straining yourself 
when ill can be disastrous.
What does EYOWF 2011 imply for your 
career?
A  great deal, it’s  an excellent experience 
and for sure it’ll help me move ahead.

The Swiss Anthony Bonvin won silver medal in slalom

MEDALS/MEDAILE

INTERVIEW

 COUNTRY  1. 2. 3.
1. Germany  5 3 5
2. Norway  4 3 6
3. Finland  3 2 2
4. Sweden  3 1 1
5. Italy  2 3 0
6. Czech Rep.  2 0 0
7. Austria  1 3 3
8. Russia  1 2 3
9. Slovenia  1 2 0
10. Switzerland  1 1 3
11. Poland  1 0 0
12. France  0 2 1
13. Belgium  0 1 0
14. Slovakia  0 0 1
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NUMBER OF THE DAY

17 000
 the total number of oranges, bana-

nas and apples which have been eaten 
so far in the course of the Festival

HERO OF THE DAY

NUMBERS

Miha Hrobat
 Young Olympic competitors 

really respect the idea of fair 
play. � e best example is Slovenia’s 

downhill skier, Miha Hro-
bat. In the fi rst round of 
the Slalom race it was not 
clear if he had correctly 
passed through one of the 

gates that were in an unseen section of 
the course. Later he found out that he 
had not gone through and he admit-
ted his mistake to the referee. � e fact 
that he had the fi fth best time and so 
had a big chance to fi ght for the medals 
in the second round, made what he did 
even more heroic.
The Slovenian representative is one 
of the biggest candidates for the 
Fair Play Award because of this 
sporting act!

 Here are some interesting fi gures from 
the events of EYOWF 2011 so far:
3 – number of members of the smallest 
teams of Albania, Moldavia, and Monaco
99 – number of  members of the largest 
team from Russia
1,800 – number of pupils from elementary 
and secondary schools in the Liberec 
region, who the organisers take to the 
sports venues in buses
4,000 – number of towels in the Olympic 
Village
7,500 – meals cooked every day for the 
Festival participants
14,000 – number of packages of biscuits 
consumed

 NUMBER OF THE DAY

SPORTS PROGRAMME

Friday, 18th February
10:00–13:00 Cross Country Skiing, 
Mixed relay 4 x 5 km
10:00–12:30 Biathlon, 
Mixed relay 2 x 6 km + 2 x 7.5 km
10:00–13:00 Alpine Skiing, 
Nations Team Parallel Giant slalom
12:00–14:30 Ice Hockey, Finals, Russia 
– Finland (live coverage Eurosport 2)
19:00–20:30 Closing Ceremony, Tip-
sport Arena
ČT 4: Ski Jumping, teams HS 100, 
boys, recorded footage from 8:30
ČT 4: Ice Hockey, Finale, recorded 
footage from 14:35

TODAY‘S BIRTHDAYS

 � e only birthday boy at the European 
Youth Olympics 2011 today is the bi-
athlete, Adam Václavík, a member of 
the Czech sporting delegation. He has 
just turned seventeen. � is young ath-
lete has taken part in the two individu-

al Biathlon competitions – the 
10 km race and the 7.5 km 
sprint. Today, he will ce-
lebrate his special day in 

Břízky in the last mixed re-
lay race. We wish him a happy birthday! 

INTERVIEW

Schnitzel for gold
 � e snowboarder Ester Ledecká had 

a gold day on the slope in Rejdice. 
Each race was sim-
ply fabulous. It was 
great and I enjoyed 
the competition 
immensely. I  loved 
the track because it 
was icy right from 
the start with only 
small ruts, and it 
stayed the same 

throughout the whole competition. 
Are you tired? After all, you had to go 
down the slope ten times to the best 
of your ability. 
I  feel it. � e day before yesterday af-
ter the slalom I went to practise on the 
board but after that I  was just happy 
I could collapse in bed. In the morning 
I  woke up all perky but now after the 
race I feel exhausted.
What does a medal from EYOWF mean 
to you?
It’s  wonderful to be numbered among 
those born in 1994 and 95 in Europe. 
It’s  great encouragement for future 
competitions and awesome motivation! 
How will you celebrate the medal?
My dad is coming over so I’ll probably go 
for dinner with my parents and grand-
pa. � ey cook healthy food in the Olym-
pic Village. We have fi sh, chicken, and 
couscous. I’ll probably have some fried 
stuff  to celebrate. I love schnitzels. 
Are you already thinking about the 
Winter Olympics in Sochi?
I do not even dare. So far, I am not sure 
if I will keep snowboarding; if I will en-
dure. Right now I am enjoying it. But if 
it stops being fun, I will just quit.
How did you get to the top in 
snowboarding?
I used to ski at the beginning and my 
brother started on a snowboard. I real-
ly envied him so I kept trying and fall-
ing and I was fuming with rage that he 
could do better. And that is how it be-
gan. So I fumed till I got here!
Your father, Janek Ledecký, is a famous 
Czech singer. Do you resemble him in 
any way?
My father is teaching me to play the guitar. 
I even played the bass guitar in my broth-
er’s band, Rayband. I don’t really know how 
to play, but I was their bass guitarist. � eir 
friend had dropped out, so I stepped in.

Ester Ledecká

Swiss cross cast from bronze
Czech hockey, which has been left empty-
handed twice since its medal triumph at 
EYOWF 2005 in Monthey, hungered for 
the bronze. � e front-runners were the 
Swiss, who since then had been winning 
medals, and on Wednesday in the semi-fi -
nal even gave the Russians a hard time.
� ey stormed into the match in the Tipsport 
Arena dressed in red like genuine devils on 
skates. In the 5th minute Schmutz narrow-
ly dodged past the hesitant defender, Plášil 
and overcame the goalie, Klimeš from 
a close distance. During the power play in 
the 9th minute they entirely destroyed the 
local defence with Zangger’s shot foreshad-
owing who would rule the ice.
However, the  wild shootout continued. 
Machač sparked Czech hopes with his 

goal in the 10th minute, but the opponents 
put everything  into the  counterattack. As 
the Czech hockey international,  David 
Volek, a  former player for Sparta and the 
New York Islanders, said: “� e Swiss 
are better in all areas, they have better 
movement, deployment and are much 
stronger. I would say that they are a bet-
ter team than the Finns, who proceeded 
to the fi nals. “
� e major problem was the quality of the 
Czech defence. Defenders often made mis-
takes when being dangerously attacked 
by the opponents, they failed to block 
their diffi  cult opponents and did not pro-
vide suffi  cient help to their teammates in 
the face-off . In the second period, although 
the home team increased their workrate 
and Volek jr., together with Simon almost 
scored, they did not complete the attempt 
successfully. On the contrary - their rivals 

punished them all over the ice. � anks to 
Dünner in the 36th minute and Müller in 
the 39th minute the score changed to 1:5 in 
the powerplay.  

Despite all the Czech eff orts, the last 
third changed nothing about the well-
earned win of the Swiss players. � e oth-

er winner of the duel was the fabulous au-
dience, who went on cheering frantically 
despite the adverse score.
Jiří Veber, coach: “We are aware of the fact 
that Czech ice hockey has problems. � ere 
are matches in which we can beat whoever 
we play including the Russians, but we can 
also lose a match to Poland. When the score 
was 1:3 I did not expect us to come back.”
Patrik Machač: “It was clear the Swiss 
wanted the victory more than us. We 
lacked the will and we did not put every-
thing into the match. We tried to motivate 
ourselves but we did not succeed.”

TIPSPORT ARENA

The bronze went to the Swiss ice hockey team (in red), who frequently menaced the Czech goal

� ere was an incredibly dramatic contest 
and conclusion to the team competition on 
the K-90 jumping hill on Ještěd. � e very last 
jumps had to decide the winner. By a mere 
half a point, the Polish jumpers defeated the 
Finns. � e bronze medal goes to Germany 
and the Czechs fi nished seventh.
For a  long time it seemed to be an 
evening of Finnish domination. � ey had 
won the fi rst round of the competition, led 
by Tuesday’s gold medallist, Jarkko Maata. 
In the fi rst round, he fl ew as far as 103 me-
tres, which was the longest jump of the day.
However, the second round was aff ected by 
heavy snow and the squad from the North 
soon began to lose pace. At one moment the 
Polish, German and Austrian jumpers got 
ahead and the Norwegians caught up with 
the group. In the last series of jumps, the 
magnifi cent Jarkko Maata helped his team 
and it was up to the Polish anchorman 

Klemens Muranka to wrap up the contest.
His jump was not as good as the Maata’s, 
but the Polish jumper gave a balanced per-
formance without any failures on Ještěd 
and their overall results were good enough 
to win by half a point. “What a  smasher! 
Fantastic. We all had wonderful jumps,” 
cheered the Polish Muranka, a possible suc-

cessor to Adam Malysz.  
� e Germans took bronze and were only 
slightly better than the Austrians and 

Norwegians, whose team included the 
record-holder Bergaard.
� e Czechs painted national fl ags on their 
cheeks, but it did not help in competing 
with the rest of the fi eld. � ey were seventh 
after the fi rst round and did not improve 
their ranking. � ey did not even get close 
to it. � e Czech, Vít Háček had a pithy com-
ment on the Czech situation. “Tomáš Frie-
drich would have to have an extremely long 
jump, but not even a new hill record would 
save us,” summarised Háček on the pros-
pects of the Czech team.

JEŠTĚD

Dramatic performance
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 “I  fell because a  strong gust of wind 
knocked me down.“ – Ondřej Kelnar, 
Czech athlete in Nordic Com-
bined, 3rd after Ski Jumping, 18th 
overall.
“Please mop up our change rooms. 
Why? Because the fl oor in our show-
ers is wet!” – Boris Dlugach, Manager 
of Russian Ice Hockey delegation
“We do not have problems with or-
ganisation, but there are situations that re-
quire immediate attention!” – Ivo Gréger, 
Sport Director of EYOWF 2011
“As a  boy I  started to play Ice Hockey but 
then I  started jumping and left Ice Hockey 
alone.” – Jarkko Maatta, the Finnish gold 
medallist in Ski Jumping
“I  was really tired. I  ran out of energy.” 
– Polina Agafonov, the Russian winner of 
the Figure Skating competition after fall-
ing on the last spin
“ I like the Czech Republic. We come here eve-
ry year on holiday with my parents.” – Laura 
Dahlmeier, the German winner in Biathlon
“My role model is Peter Northug. I  would 
like to ski like him as soon as possible.” 
–  Christoff er Lindvall, winner of the Cross 
Country sprint from Finland

Internet in Action
 Interest in � e European Youth Olym-

pic Winter Festival 2011 does not stop 
in Czechia or in Eu-
rope. � e clear evi-
dence can be seen in 
the latest number 
of individual com-

puter connections to the festival site 
www.eyowf2011.cz. From Monday to 
Wednesday there were 53,493 regis-
tered users. � e record-breaking day 
was Tuesday, when 20,498 fans joined 
the EYOWF 2011 site. Most of them 
were from Czechia (16 098), Finland 
(5416) and Norway (3844).

 Recent Czech sporting legends have also 
taken part in the preparations of the Eu-
ropean Youth Olympics. One of the is the 
style judges in Ski Jumping is Jiří Par-

ma, the world cham-
pion from 1987, and the 
bronze medallist from 
1974 Rudolf Höhnl. 
� e Race Director of 
Ski Jumping and part of 
the Nordic Combined is 
Pavel Benc, member of 

the bronze Cross Country relay from 1988 
Winter Olympic Games in Calgary. � e Di-
rector of Biathlon races is Jan Matouš, 
third at the 1987 World Championships.
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Third medal for the heroine

Hrdina looks for the future stars

Gold, silver, bronze! � is is the medal col-
lection of Sofi a Henriksson, a  sixteen-
year old Swedish Cross Country skier. She 
added a bronze medal from the 5km Free 
style to a Gold from the Classic and a Silver 
from the Sprint. � e winner was the Nor-
wegian, Landhelm and the Czech hope for 
a medal ended in a beautiful sixth place. 
By winning the third medal, Henriksson 
rates among the most successful competi-
tors of the games. “It feels great. I do not 
mind the bronze at all. It is just another 
great success and I honestly hope I will add 
another medal from the mixed relay,” the 
smiling Swedish girl told us.

� e most satisfi ed competitor was the Nor-
wegian winner, Hilde Losgard Landhelm. 
She gained the bronze medal in Mon-
day’s Classic, was fi fth in the Sprint and 
now she has fi nally won. “It is a great 
feeling. I did not believe I would achieve 
such great success,” Petra Nováková, the 
Czech competitor, tried to fi ght for the med-
al positions again. On the track she had an 
excellent intermediate time, but as on Mon-
day, it was not enough to win the medal. 
“I  am really disappointed, I  really wanted 
the medal,” admitted Nováková at the fi n-
ishing line. 
While the names on the female victory ros-
trum remained the same, in the boys’ case 
it is a diff erent story. After Monday’s 10km 
Classic the victory rostrum was occupied by 

the Norwegians and a winning Finn, while 
on � ursday the Vesec venue was dominat-
ed by skiers from Germany. 

� e fastest “skater boy” was seventeen 
year old Martin Weisheit, followed 
closely by his German colleague, Mar-

tin Herzog. “Today’s race was really good; 
I managed to fi nish without any problems. 
I am really satisfi ed,” said Weisheit at the 
fi nishing line. 
Russian skier Roman Tarasov ended the 
race third. Norwegians “sweetened the 
taste” with other positions as all three of 
them made it into the top ten, but did not 
reach the medals. Harvard Solas Taug-
bol, a  competitor from Olympic Lilleham-
mer, who was the best of the team, ended 
up fourth.

� e triple Stanley Cup winner (once with 
Calgary and twice with Pittsburgh)  and 
World Champion from Prague in 1985, 
Jiří Hrdina, appears regularly among the 
most important visitors at  the  EYOWF 
2011. Nowadays, he works as a  scout 
for  the NHL Dallas Stars  team. He gave 
Cool News an interview in the Tipsport 
arena during the fi rst break in the Finland 
– Czech Republic duel (4:1). 
What brought you to Liberec‘s EYOWF 2011?
I‘m here on business. � e age-groups that 
play here were born in 1994 so their NHL 
draft will start next year, which means that 
I’m only making a  so-called „rough list“. 
I  keep under review possible future stars 
from Czechia, Slovakia and the other teams 
competing in Liberec.
Six years ago the Czech team with Vladimir 
Ruzicka jr. and NHL  goalie, Michal Neu-
wirth,  won the European Youth Winter 
Olympic Games in Monthey, Switzerland.
Have you seen any Czech players in Liberec 
who could achieve similar results to those 
two? 
I know those guys really well from both the 
Junior National League and the Older Jun-
ior league. At the age of seventeen how-
ever, there is still a long way to go before we 
can say with certainty that they will actual-
ly end up in the NHL. � ere are players  in 

Liberec such as Dominik Volek, who certain-
ly have what it takes to play in the North 
American league in the future. It will de-
pend on their further development and hard 
work. � at is true of all the participants in 
the tournament.

� ere are players  in Liberec,  such as 
Dominik Volek,  who certainly have 
what it takes to play in the North 
American league in the future.

Recently there has been a lot of talk about 
the poor results of the Czech hockey play-
ers. Do you think that the younger genera-
tion, who started at the EYOWF in Liberec, 
gives hope for Czech hockey to have a bet-
ter tomorrow?
Unfortunately, I do not see much chance of 
that.   Recently, Czech hockey has got into 
a situation that is not very favourable. � e 
education we give to our young players is 
insuffi  cient and  in the last four years the 
world championships for the age groups of 
18 and 20 clearly showed that Canadians, 
Americans, Swedes and Russians are  two 
levels ahead of Czechs and Czechia has fall-
en to the level of Switzerland and Germany.
What was the major mistake that caused 
this fall?
� ere are several reasons. � e major cause in 
Czechia is a wrong approach to practice and 
that starts at a young age with children aged 
six to ten. Apart from that it is clear that in 

2011 Czech children have many other inter-
ests. Computers for example, and also many 
of them have started to play fl oorball so Ice 
hockey goes by the board. 
� e well-known expert, Slavomír Lener, 
recently joined the hockey federation. Do 
you think he could guarantee the longed 
for changes?
Sláva Lener brings a  lot of  progressive 
ideas from Sweden, but now the point will 
be for the coaches in clubs across the whole 
country  to conform to them. I  think that 
the improvement may not come sooner 
than in fi ve or seven years, but it may also 
take a whole generation. 

Martin Weisheit from Germany was the fastest in 7.5 km Cross Country Skiing

Jiří Hrdina

VESEC

GRILLING

Austrian 
concerto
� e Nordic Combined Team competition was 
dominated by the Austrian duo, Paul Gerst-

graser and Philipp Orter, whose victory 
was already decided by the comple-
tion of the jumping phase.
Twenty four participants from twelve 

countries  took part  in the Nordic Com-
bined competition. � e Austrians were among 
the biggest favourites. No one was surprised by 
the standings after the Ski Jumping section of 
the race, which was dominated by the Austrians 
ahead of athletes from Finland and Germany.
� e Austrians set off  on the four-kilometre 
track with a three seconds head start on the 
Finns. � e Germans were twenty seconds be-
hind. � e Austrians managed to maintain 
their lead but there was a battle for 
the  silver medal. Second position 
went to the Germans and the Finns 
had to settle for bronze. 



Henrik Kristoffersen from Norway dashes to collect his gold medal in slalom

Henrik the new Alpine king
� e boys’ slalom under the peak of Ještěd 
was dominated by the Norwegian, Henrik 
Kristoff ersen, who won his second gold in 
Liberec, to go with his gold from the Gi-
ant Slalom on Tuesday. � e two-round race 
for 101 athletes from 38 countries proved 
disastrous for many favourites. � e young 
Norwegian did not falter, though, and 
clearly showed who was the best in Alpine 
disciplines.
Kristoff ersen had already demonstrated 
his outstanding abilities in the fi rst round, 
where he had the fastest run. However, he 
had a  strong opponent close behind. � e 
Swiss, Anthony Bonvin, was only 0.12 seconds 
slower. 
In the second round, Adrian Sejersted from 
Norway had a fantastic run, and leaped from 
ninth to third position. “� e course was quite 
icy and it was really diffi  cult. I did not do well 

in the fi rst round but the second was much 
better and now I can say, YES – I’ve got it.”

“I knew that if I did my best, and with 
a bit of luck, I  could win. � e feeling 
of standing on the winners’ rostrum 
in the Olympic Village and hearing the 
Norwegian national anthem was very 
motivating. I would like to experience 
it once again.” – the Norwegian, Hen-
rik Kristoff ersen, winner of the slalom.

Attention was centred on the duel for gold 
between the two fastest men from the fi rst 
round, Kristoff ersen and Bonvin. � e fi rst 
to run in the second round was the rep-
resentative of the Swiss fl ag. He had 
a great run, fi nishing 1.5 seconds ahead 
of the second skier and his fans at the fi nish-
ing line began to celebrate. � ey did not ad-
mit the possibility that the Norwegian could 
beat their hero. “Henrik would have to show 
the run of his life,” said the Swiss coach. 

� e Norwegian, skiing in great form had an 
excellent, confi dent run and proved to eve-
rybody who the king of the piste was. He 
had the fastest time in the second round 
and with a lead of almost one second took 
the gold medal. “I  feel really great. I  felt 
myself under great pressure at the start 
as the fi rst round was just a narrow win. 
However, I told myself that I had to ski as 
well as I  could, focusing only on myself, 
and it worked!” Bonvin from Switzerland 
collected silver and had to applaud his op-
ponent. “My best was not enough. Henrik 
is simply the best of us.”

Henrik Kristoff ersen, who was supported 
by his mother from among the fans, be-
lieved in his victory before the fi nal run. 

“I knew that if I did my best and with a bit 
of luck, I  could win. � e feeling of stand-
ing on the winners’ rostrum in the Olympic 
Village and hearing the Norwegian nation-
al anthem was very motivating. I would like 
to experience that once again.”
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Going for the fi nals!
 On Friday the last competitions of the Eu-

ropean Youth Olympic Winter Festival 2011 
will take place. � is includes Cross Country 

and Biathlon 
relay, the paral-
lel mixed team 
event in Alpine 
Skiing and the 
fi nals of the Ice 
Hockey tourna-

ment. � e Closing Ceremony will also take 
place. � e grand ceremony will start at 
19:00 in the Tipsport Arena. “� is ceremo-
ny will be one big dance party, a celebration 
of youth and the Festival, which will have 
just fi nished,” Pavel Jakubec reveals some 
details of the ceremony. � ere is free entry 
for all participants and the public.

� e Festival for the last time
 � e evaluation of the 10th European 

Youth Olympic Winter Festival 2011 in 
the Liberec Region, im-
mediate reactions from 
the venues, information 
about the most impor-
tant diplomatic activ-
ities and the future of 
youth sporting events 
in Europe. � ese topics 
will be covered in today‘s press conference 
that starts at 16:00 in the Hotel Zlatý Lev 
in Liberec. It will be attended by the Pres-
ident of the European Olympic Commit-
tees, Mr. Patrick Hickey (pictured), the 
President of the Czech Olympic Commit-
tee, Mr. Milan Jirásek and the President 
of the Organising Committee, Mr. Roman 
Kumpošt.

Pages full of notes
 Foreign organisers of future sporting 

events are leaving Liberec full of new-
ly gained experiences and impressions. 
Over the last two days, 49 participants 

were involved in a  se-
ries of special lectures 
presented by manag-
ers of each department, 
who shared experienc-

es from their preparations for the Festi-
val. Among the guests were organisers of 
youth festivals, Summer Youth Olympic 
Games in the Chinese city of Nanjing 2014 
and its winter variant in Innsbruck 2012. 
Jan Kubeš, Manager of the Seminar, com-
mented: “Representatives from Austria 
were particularly interested and they were 
generally grateful for any kind of useful 
information.”

NEWS

QUOTE OF THE DAY

 „My ritual before the race? I have three 
stuff ed mascots – the turtle � eresa, the 
hippo Kajetán and a bunny cal-
led Wiki – and I talk to them.“
Petr Coufal, the Czech 
winner of the Figure 
Skating competition
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