
Automobilka Škoda Auto se 
stala oficiálním dodavatelem 
EYOWF 2011. Její zástupci 
předali 8. května v Mladé Bole-
slavi pořadatelům první dva z celkem padesáti 
vozů této značky. Slavnostního aktu se zúčast-
nil také předseda Českého olympijského 
výboru Milan Jirásek. „Spolupráce se Škoda 
Auto je velkým oceněním významu festivalu. 
Automobily bude využívat nejen organizač-
ní výbor podle aktuální potřeby, ale budou 
sloužit i k přepravě hostů, šéfů jednotlivých misí 
a menších výprav,“ řekl ředitel obecně prospěš-
né společnosti EYOWF 2011 Martin Ditrich.

Organizační výbor festivalu 
2011 prošel v květnu důležitým 
auditem v oblasti životního pro-
středí. Činnosti, kterými pořa-
datelé ovlivňují životní pro-
středí, vyhodnotil švýcarský  
auditor renomované společnosti SGS jako vy-
hovující a v nejbližších dnech jim navrhne udě-
lení nejvyššího certifikátu ISO 14001:2004. 
„Environmentální zákony se neustále zpřís-
ňují, proto považujeme návrh na udělení certi-
fikátu za velký úspěch,“ uvedl Vladimír Klatov-
ský, manažer sekce životního prostředí.

Brno se znovu uchází o po-
řadatelství letní varianty olym-
pijského festivalu mládeže 
v roce 2015. Moravská me-
tropole kandidovala už loni, ale organizaci 
EYOF 2013 nakonec získalo o pouhé dva hla-
sy nizozemské město Utrecht. Brno, kde žije 
400 000 obyvatel, nabízí dostatek kvalitních 
sportovišť i velkou ubytovací kapacitu. V posled-
ních letech se zde úspěšně konalo mnoho 
vrcholných juniorských soutěží - světový šam-
pionát basketbalistek a mistrovství Evropy v drá-
hové cyklistice, basketbalu, házené i atletických 
družstev.

Čestný prezident organizačního výboru 10. Zimního evropského olympijského 
festivalu mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji Roman Kumpošt ví, že pří-
pravy této události vstoupily do rozhodující fáze. Ačkoliv nyní převládá období 
horečných jednání a aktivit, finalizace kampaní či podepisování smluv, má přesto 
důvody ke spokojenosti.

Roman Kumpošt: 
Na zahájení festivalu přijede i prezident MOV

Vysokého ocenění se všem organizátorům 
festivalu 2011 dostalo před nedávnem od pre-
zidenta Mezinárodního olympijského výboru. 
Jacques Rogge, jenž stál v 90. letech minu-
lého století u zrodu těchto mládežnických 
soutěží, potvrdil svou osobní účast v Liberci. 
Zúčastní se slavnostního zahájení v Tipsport 
areně a prohlédne si některé z úvodních sou-
těží. Je to přesvědčivý důkaz mimořádné pres-
tiže akce, kterou pořádáme.

Událost, jakou je EYOWF, nepředstavuje 
pouze souboje o medaile, ale je i příležitostí 
k diplomatickým aktivitám a setkáním. Počí-
táte s nimi také?

Samozřejmě. Tu nejvýznamnější představuje 
zasedání výkonného výboru Asociace evrop-
ských olympijských výborů, které se uskuteční 
12. – 13. února 2011 v Liberci. Zúčastní se ho 
kompletní generalita evropského olympijského 
hnutí v čele s jeho předsedou Patrickem Hickeym. 
Ve dnech 10. – 12. února  uspořádá Technická 
univerzita v Liberci ve spolupráci s organizačním 
výborem EYOWF 2011 a za podpory Českého 
olympijského výboru odbornou mezinárodní kon-
ferenci na téma Evropa - mládež - olympismus.

Zimní festivaly jsou akcí nekomerčního cha-

Roman Kumpošt, čestný prezident organizačního výboru EYOWF 2011
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Lukáš Bauer patronem mladých běžců
České talenty tvářemi festivalu
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ROZHOVOR 
MĚSÍCE

rakteru, které se neobejdou bez podpory 
veřejných rozpočtů. Daří se vám přesto spon-
zorsky zapojit i firmy v České republice?

Myslím, že se nám spolupráce daří. Partnerem 
EYOWF 2011 se stala například automobilka 
Škoda Auto, která pro potřeby festivalu poskyt-
ne vozový park padesáti vozů. Jednání s dalšími 
významnými společnostmi navíc pokračují.

Jak podporují „malou evropskou olympiádu“ 
sportovců do osmnácti let jejich starší vzory - 
přední reprezentanti České republiky?

V minulých dnech jsme oslovili nejlepší české 
sportovce v zimních disciplínách a požádali je 
o podporu festivalu. Ani v jediném případě jsme 
nebyli odmítnuti. Každé z osmi odvětví EYOWF 
2011, má už svého patrona - běžce na lyžích 
Lukáše Bauera, sjezdařku Šárku Záhrobskou, 
„kombiňáka“ Pavla Churavého, biatlonistku 
Veroniku Vítkovou, snowboardistku Šárku Pan-
čochovou, skokana na lyžích Romana Koudel-
ku, krasobruslaře Tomáše Vernera a hokejistu 
Marka Schwarze. Rýsuje se i dohoda s Marti-
nou Sáblíkovou, ačkoliv rychlobruslení na pro-
gramu festivalu chybí. Všechny tyto osobnosti 
spojí své jméno s akcí, která ovlivní budouc-
nost českého i světového sportu.

Brno chce festival 2015!

„Osobně jsem se už několikrát přesvědčil, 
že zimní festival 2011 je akcí připravovanou 
se zvláštním zaujetím, péčí a láskou.“  

MILAN JIRÁSEK, 
předseda Českého 
olympijského výboru
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Škoda Auto partnerem
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počet startovních čísel vyčleněných 
pro individuální závody EYOWF 2011 

ČÍSLO MĚSÍCE

Lukáš Bauer - nejlepší český běžec na 
lyžích, trojnásobný medailista ze zim-
ních olympijských her, vicemistr světa 
2009 a vítěz Světového poháru 2008 - se 
stal jedním z patronů EYOWF 2011. O své 
záštitě prý ani dlouho nepřemýšlel.

 „Pořádání zimního festivalu v Libereckém 
kraji samozřejmě podporuji. Sám jsem se dvakrát 
zúčastnil olympijských her a vím, jaký je to fantas-
tický sportovní i společenský zážitek. Pro mladé 
sportovce to bude představovat jejich největší 
životní soutěž a současně i obrovskou motivaci 
do další kariéry. Lyžování potřebuje nové vzory 
a věřím, že EYOWF 2011 nabídne důstojné pokra-
čovatele naší generace s Northugem, Colognou, 
Pillerem Cottrerem a dalšími skvělými soupeři.“ 

 „Liberecký kraj má navíc vynikající podmínky 
k uspořádání těchto významných mezinárodních 
závodů a rodí se tam i nejvíc českých lyžařských 
reprezentantů. EYOWF 2011 určitě přitáhne 
nové zájemce. Byl bych však rád, kdyby se 
k tomuto regionu přidaly v České republice i dal-
ší oblasti, kde vyroste kvalitní zázemí pro mladé  
lyžaře i veřejnost. Jednou z nich se určitě může 
stát Karlovarský kraj, v němž žiji. Tento region už 
také kandiduje na uspořádání zimní olympiády 
dětí a mládeže ČR v roce 2012 a já jeho volbu 
plně podporuji. Tato akce je totiž nejen výbornou 
propagací lyžování, ale i odrazovým můstkem 
k pozdějšímu startu na soutěžích EYOWF.“

Dobrovolníků 
přibývá
Zhruba čtyři sta dobrovolníků potřebují získat do 
řad EYOWF Teamu organizátoři festivalu 2011. 
Počátkem května proto zahájili intenzivní náboro-
vou kampaň v regionálním tisku Libereckého kraje 
a na vysokých školách v rámci České republiky. 
„Během dvou týdnů se nám přihlásilo kolem pade-
sáti zájemců a každý den nás kontaktují další,“ 
shrnuje výsledek Vanda Šulcová, koordinátorka 
dobrovolníků. V současné době už tvoří EYOWF 
Team 200 dobrovolníků včetně tří zahraničních ze 
Španělska, Maďarska a Francie.

Budou 
dopingové 
testy
Také účastníci zimního festivalu 2011 musejí počí-
tat s kontrolami zaměřenými na případné užívání 
zakázaných podpůrných prostředků. V průběhu 
jednotlivých soutěží je bude namátkově prová-
dět prostřednictvím své specializované laboratoře 
Antidopingový výbor České republiky. „Věřím, že se 
i tentokrát potvrdí, že závodníci této věkové kate-
gorie nemají s dopingem žádné problémy,“ přeje si 
Lenka Halamová, manažerka zdravotního zabez-
pečení.

Volno 
zpříjemní 
funzóna
Sportovci a jejich akreditované doprovody najdou 
zázemí v průběhu EYOWF 2011 v olympijské ves-
nici, v níž se promění vysokoškolské koleje v Li-
berci-Harcově. Aby aktivně využili svůj volný čas 
mezi tréninkem a závody a dostatečně se přitom 
odreagovali, připraví pro ně pořadatelé funzónu. 
V jedné ze sportovních hal v areálu se uskuteční 
doprovodný festivalový program, k dispozici zde 
bude také internetová kavárna i další prostory pro 
zábavu nebo odpočinek.

Lukáš Bauer 
patronem mladých běžců ZA KULISAMI

ZAJÍMAVOST

EYOWF 2011 podpoří také talentovaní 
čeští sportovci. Všech osm disciplín, 
jež jsou na programu, bude propagovat 
osm mladých reprezentantů - poten-
ciálních účastníků festivalu. Tyto zá-
vodníky, kteří se stanou i „tvářemi“ jed-
notlivých soutěží, vybrali organizátoři 
po konzultaci s managementem jed-
notlivých sportovních disciplin. 

Alpské disciplíny zastupuje Ester Ledecká 
z Prahy, majitelka pěti zlatých a dvou stříbrných 
medailí z olympiády dětí a mládeže České republiky 
2010 (do 14 let) a běh na lyžích Petra Hynčico-
vá z Liberce. Biatlon podpoří Jessica Jislová 
z Jablonce nad Nisou, krasobruslaře Petr Coufal 
z Ostravy, další zlatý medailista z letošní olym-
piády dětí a mládeže, a hokejisty Josef Mikyska 
z Frýdlantu. Skoky na lyžích zastřeší Vít Háček 

z Harrachova, severskou kombinaci Ondřej 
Kelnar z Valašského Meziříčí a snowboardisty 
Eva Samková z Vrchlabí. 

 „Na EYOWF 2011 se těším hlavně proto, že se 
bude konat v České republice, a já bych se chtěl 
před domácím publikem ukázat v co nejlepším 
světle,“ shrnuje přání všech „tváří“ festivalu sko-
kan na lyžích Vít Háček.

Osm vybraných závodníků se ve spojitosti 
s EYOWF 2011 objeví na plakátech, webových 
stránkách festivalu, v pravidelných měsíčních 
zpravodajích i osobně při účasti na vybraných 
akcích doprovodného programu vyCOOL se! 
určeného žákům základních a středních škol 
v libereckém regionu i České republice.

Osm českých talentů 
tváří festivalu

Petr Coufal 

Lukáš Bauer 

Jessica Jislová 


