
Slovinský gentleman
 Organizační výbor EYOWF 2011 se 

rozhodl ocenit mimořádné sportovní 
gesto slovinského sjezdaře Mihy Hro-
bata (na snímku), který po skončení 
úvodní jízdy ve sla-
lomu sám upozornil 
jury, že neprojel zce-
la regulérně jednou 
z  branek. V  průběhu 
závěrečného ceremo-
niálu mu předala cenu 
za jeho rytířské vystupování legendár-
ní česká běžkyně na lyžích a předsed-
kyně Českého klubu fair play Květa 
Pecková. „Miha projevil skvělý smysl 
pro fair play a  je skutečným sportov-
ním vzorem svým vrstevníků,“ prohlá-
sila Květa Pecková.

Královna Laura
 K hrdinům evropské olympiády mlá-

deže 2011 patřili také závodníci, kte-
ří dominovali svým disciplínám a v je-

jich sbírce se ocitlo 
hned několik medai-
lí. Absolutní králov-
nou festivalu se sta-
la se třemi zlatými 
kovy německá biat-
lonistka Laura Dahl-

meierová (na snímku), která kromě 
triumfů v individuálních závodech při-
dala i zlato ze štafety. Dvakrát se vra-
cel na nejvyšší stupeň její biatlonový 
reprezentační kolega Matthias Dor-
fer, norská běžkyně Hilde Landheimo-
vá, její krajan – sjezdař Henrik Kristof-
fersen – a švédská sjezdařka Christina 
Saefvenbergová.

Osnovin trefi l zlato
 Hokejový turnaj, poslední – a  nej-

prestižnější – soutěž evropské olym-
piády mládeže 2011 
– vyhráli mladí repre-
zentanti Ruska. Ve fi -
nále zvítězili po velmi 
dramatickém a  vyrov-
naném boji nad Fin-
skem 2:1 v prodloužení. 
Zlatý ruský gól vstřelil 
v 64. minutě po své skvělé individuální 
akci Vjačeslav Osnovin. Přitom za sta-
vu 1:1 měli ve třetí třetině jednoznačně 
navrch Finové, kteří stupňovali svou 
nátlakovou hru, ale v koncovce se pro-
ti brankáři Andreji Vasiljevskému ne-
prosadili. Sborná tak získala šesté zla-
to v historii dosavadních festivalů.

V pátek večer se liberecká Tipsport arena loučila s účastníky evropské olympiády mládeže 2011

Díky! Bylo to krásné!
Přátelé, kamarádi,
tyhle řádky budou pod tíhou doje-
tí a  mých křišťálových slz schnout hod-
ně dlouho, ale musím se do toho pustit. 

I  ty nejkrásnější příběhy a  udá-
losti jednou končí, zaznělo 
při loučení s téměř celou Ev-
ropou v  nabité Tipsport are-
ně….i  když je to tak, věřím, 
že si z  celé evropské olym-
piády odneseme všichni su-
per zážitky!

Celý večer začal předáním me-
dailí pro ty, kteří ještě včera bojova-

li z posledních sil. Doufám, že si ne-
mysleli, že bychom na ně zapomněli. 
Jasně, že ne! A tohle je parádička – 
slovinský sjezdař Miha Hrobat se 

sám přiznal, že neprojel správně branku 
a vyřadil se ze závodu. Za to tady dostal cenu 
fair play. Šikula, to je hrdina, panečku. Bravo, 
Miho! No jo, a je tu odpočítávání….bohužel 
směrem dolů….závěrečný ceremoniál ofi ciálně 
začal. Stejně jako před týdnem, i teď nastupu-
jí zástupci všech účastnických států na plochu, 
ale už jen vlajkonoši. Ostatní kamarádi bouř-
livě skandují z ochozů. 

Jako poslední nastupuje vlajkonoš České re-
publiky. Kdopak to je? No jasně, zlatý borec 
z ledové plochy, krasobruslař Peťa Coufal. Chu-
dák, chvilkama se do vlajky za-
motává, ale sluší mu to. Sklízí 
obrovské ovace. Asi za ním pak 
zaběhnu a udělám mu život-
ní nabídku. Já ho naučím cho-
dit s tyčí a on mě nějaké piru-
ety. Když to tak sám zkouším, 
většinou se mi hlava převáží na 
stranu. Za to bych moc bodů ne-
dostal☺ Hala bouří…a je to tady – zamačká-
vám slzy (musím, protože jinak by mi hned 
zamrzly).

„I ty nejkrásnější příběhy a události jed-
nou končí“ – Roman Kumpošt, prezi-
dent organizačního výboru EYOWF 
2011

Už přichází náš Roman Kumpošt a děkuje 
a děkuje a děkuje (i mně samozřejmě). No, 
ještě aby ne. Byl to super festival a všichni 
jsou nabití a spokojení. A pak se pro změnu 
zase děkuje, tentokrát je to Patrick Hickey 
– vzácná návštěva. Zaznívá olympijská hym-
na a sličné slečny sundávají olympijskou vlaj-
ku a zhasíná olympijský oheň. Tak to je mo-
ment! Když holky s vlajkou odcházejí, celá 

hala stojí a doprovází jí ohromným potles-
kem. Tak tohle snad ani nacvičit nejde. Je su-
per, jak jsou ti mlaďoši spontánní. Sorry, ale 

už bulim jak želva (jako ta 
Coufalova, kterou má pro 
štěstí☺). A kde bude další 
EYOWF? To už taky víme, 
přeci v Rumunsku v Brašo-
vě v roce 2013 – taky to ru-
munský sektor dává náležitě 
najevo, když jejich zástupce 
přebírá vlajku. Tak se ukaž-

te, Brašovci☺. 
A teď přichází MOJE chvíle, na to čekám celý 
týden. Stojím sám na ploše…beru zpět – já 
a moji dva klonové, začíná hrát pořádná ta-
neční muzika a všichni se ke mně hrnou a za-
čínají pořádně pařit. No jo, mlaďoši, to je samá 
zábava, že jo. Ale jo, vždyť si to zaslouží. Řek-
nu vám, že takhle rychle prázdné ochozy jsem 
neviděl. Všichni jsou na ploše a dovádějí. Už to 
není jako na začátku, skupinky různých států 
se hezky mísí dohromady. A tak to má být. Na 
vlastní zavlhlé oči vidím, že si kromě sportov-
ních zážitků všichni odvážejí i nová přátelství. 
Lepší konec jsme si nemohli přát. Velká pár-
ty začíná a EYOWF 2011 tím ofi ciálně končí.

Bylo to s vámi všemi super! 
Váš (dojetím téměř rozpuštěný) 

Rampič Fundič
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 „Organizace soutěže byla bezchybná 
a  organizátoři i  dobrovolníci v  Libe-
reckém kraji se o  nás po 
celou dobu velice krásně 
starali.“
Patrick Hickey, prezident 
Asociace evropských 
olympijských výborů
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Štafety rozhodl zlatý trhák

Český důkaz sportovní Evropě

Závod v  běhu na lyžích smíšených štafet 
ve Vesci přinesl největší radost norské vý-
pravě, stříbro vybojovali Němci, bronz pat-
ří ruským zástupcům.
Od samého úvodu závodu se za snížené vi-
ditelnosti utrhla čtyřčlenná skupina. V čele 
se usadili Rusové, Němci, Norové a v těsném 
závěsu za nimi Švédové. Před první předáv-
kou začala štafeta země tří korunek ztrácet, 

Sofi a Henrikssonová, jedna z  hrdinek 
EYOWF 2011, však dokázala na klasickém 
úseku manko umazat a před třetím úsekem 
se dokonce Švédsko dostalo na první pozici. 
S  několikavteřinovou ztrátou vybíhal 
Solas Havard Taugbol z  Norska, jeho 
frekvence běhu a  efektivní rozložení 
sil ovšem poslalo jeho štafetu do rozho-
dujícího trháku. „Naše vítězství není pře-
kvapením, ačkoliv ve štafetě stačí jedna 
chyba a vše může být naopak. Celý tým od-
vedl výbornou práci, paráda!“ rozplýval se 

Taugbol. Zlatému norskému kvartetu pro 
nejcennější kov do cíle dojela čtvrteční ví-
tězka pětikilometrového závodu Losgard 
Hilde Landheimová. Švédové se nakonec 

museli smířit až s  šestým místem, tak-
že Henrikssonová nevyrovnala ruský re-
kord v podobě čtyř medailí.

Česká štafeta ve složení Píč, Nováková, 
Knop a Charvátová se umístila na osmé po-
zici. „Jsme spokojeni jen částečně, protože 
jsme pomýšleli na vyšší příčky,“ pozname-
nala bez vytáček Petra Nováková.

Desítky porad a  cest na sportoviště, stovky 
stisků rukou, tisíce vět. To byl v průběhu uply-
nulého týdne každodenní rituál preziden-
ta organizačního výboru Romana Kumpoš-
ta. Navzdory narůstající únavě však neustále 
pečlivě sledoval činnost svého pořadatelského 
týmu a vnímal reakce účastníků i veřejnosti.
Na konci festivalu už hrála únava samo-
zřejmě velkou roli, ale na druhé straně ji vy-
rovnával pozitivní pocit, že organizace sou-
těže po celou dobu výborně fungovala a že 
také ohlasy na její průběh jsou velice dob-
ré. To mi dodávalo opravdu hodně energie.
Jaké bude vaše ohlédnutí za evropskou 
olympiádou mládeže 2011?
Myslím, že jsme všem účastníkům festivalu 
nabídli závody uspořádané na špičkové úrovni. 
Pokud jde o sportovní část, tak se jen potvrdi-
lo, jak se evropský sport svou kvalitou posouvá 
výkonnostně nahoru. Bohužel, i přes dvě zlaté 
medaile český sport v tomto směru dost zao-
stává. Je to určitě zamyšlení pro jednotlivé sva-
zy, aby zkvalitnily svou práci s mládeží.
Co na vás v průběhu akce udělalo největ-
ší dojem?
Jednoznačně souhra našeho organizačního 
výboru, v  němž pomáhal jeden druhému. 

V  jednotlivých disciplínách to byly určitě 
skvělé výkony všech medailistů – a zejmé-
na vítězové se velice přiblížili i  vrcholné 
seniorské úrovni. Báječná byla také atmo-
sféra v olympijské vesnici, kde se vytvořila 
neopakovatelné souznění multikulturního 
i multisportovního prostředí.
Mnozí zahraniční hosté tvrdí, že tento po-
řadatelský tým by byl schopen uspořádat 
ještě významnější akci – například univer-
ziádu nebo zimní olympiádu. Souhlasíte? 
Liberecký kraj nabízí velké možnosti k po-
řádání sportovních akcí. Bude však záležet 
především na jeho politické reprezentaci, 
zda se rohodne pro podporu dalších sou-
těží. Absolvoval jsem mnoho významných 
sportovních podniků a náš organizační tým 
je skutečně na světové úrovni. Jsem na něj 
opravdu velice hrdý. Po skončení EYOWF 
2011 však zřejmě jeho činnost skončí.
Evropská olympiáda mládeže 2011 měla 
současně vrátit důvěru veřejnosti v  bez-
problémové pořádání sportovních akcí 
v České republice. Podařilo se jí to?
Ano, tento cíl splnila. Hospodaření ještě 
není zcela uzavřené, ale rozpočet zůstane 
vyrovnaný. Podali jsme jasný důkaz, že je 
možné významnou mezinárodní akci uspo-
řádat bez plýtvání peněz a bez negativních 
ekonomických následků.

V čem spočívá největší význam toho, že se Li-
berecký kraj stal pořadatelem EYOWF 2011?
Především Česká republika dokázala Evropě, 
že je schopna uspořádat takovou akci na vy-
soké úrovni. Tento názor potvrdily i největší 
autority z  řad představitelů světového i  ev-
ropského olympijského hnutí. Samotní účast-
níci poznali sportovní kvalitu svých vrstevní-
ků a navázali nová přátelství. A pevně věřím, 
že také mladí lidé v libereckém regionu i celé 
naší zemi objevili krásu sportu a našli moti-
vaci k tomu, aby se mu sami aktivně věnovali.

Předávka české štafety mezi Novákovou (vpravo) a Knopem sice proběhla bez problému, na lepší než 
osmé místo to ovšem nestačilo

VESEC

U ZPOVĚDI

Patron věšel bronz
 Švýcarští hokejisté, kteří v  duelu 

o třetí příčku zdolali český výběr 5:1, 
možná ani netušili, že při slavnost-
ním ceremoniálu jim bronzové me-
daile na krk věší jejich možný brz-
ký soupeř. Byl jím brankář BK Mladá 
Boleslav a  České republiky Marek 
Schwarz, jenž se stal současně pa-
tronem evropské olympiády mláde-
že 2011. „Myslel jsem, že budu deko-
rovat domácí tým, ale musím uznat, 
že Švýcaři zvítězili naprosto zaslou-
ženě. Mají opravdu kvalitní celek 
a  někteří jeho hráči rychle doros-
tou i  do seniorského áčka,“ komen-
toval výsledek zápasu čtyřiadvaceti-
letý gólman.

ZAJÍMAVOST
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TIRÁŽ

Nejlepší vzpomínka 
na EYOWF 2011
 Patrik Machač (Česká 

republika), lední hokej
Výborný byl zahajovací ce-
remoniál této velkolepé 
akce. Navázal jsem mnohá 
přátelství s různými spor-
tovci i z jiných zemí, což je výborné.
Anne Kisslingová (Německo), 

alpské lyžování
Mám vzpomínky na vý-
borné fanoušky, sportovce 
a navázala jsem přátelství. 
Cítila jsme se tady báječně 
a na Liberec nezapomenu.

Samanta Kolosovaiteová 
(Litva), běh na lyžích
Bylo báječné, jak přátelsky 
naladění lidé se okolo mne 
v  průběhu celého týdne 
pohybovali. Navíc byli ne-
smírně ochotní a vstřícní. 

Lennart Metz 
(Německo), běh na lyžích
Musím smeknout před 
skvěle fungující organi-
zací a bezproblémovým 
pořadatelstvím všech dis-

ciplín. Připadal jsem si jako na největší 
sportovní akci pro dospělé.
Solas Havard Taugbol 
(Norsko), běh na lyžích
Nejlepší vzpomínkou pro 
mě bude jednoznačně ví-
tězství ve štafetě. Získat 
zlatou medaili na tak vel-
ké akci je skutečně parádní pocit. 

Rampič Fundič 
(ofi ciální maskot)
Odměnou za moji prá-
ci byly úsměvy spor-
tovců zejména při pře-
dávání medailí. Mezi 

mla  dými sportovci jsem se cítil skuteč-
ně báječně.

ANKETA

Užili si
Dobrovolníci, bez kterých by 10. Zimní ev-
ropský olympijský festival mládeže 2011 
nemohl fungovat, se uvolnili a  rozjaři-
li na čtvrteční báječné rozlučkové party 
v Harcově.
„Bylo to skvělé, moc se mi tu líbilo. Setka-
la jsem se se sportovci z různých zemí, pro-
cvičila si své jazykové schopnosti. Také jsem 
potkala mnoho milých lidí a  získala nové 
přátele. Ráda bych se takové akce zúčastni-
la znovu,“ říkala s úsměvem na tváři Hana 
Havlíčková, která zajišťovala catering.
„Odvážím si spoustu dobrých zážitků. Byli 
tu skvělí lidé, podíval jsem se do zákulisí ta-
kové velké akce a naučil jsem se nové věci. 
Hlavně jsem posunul dál svoje schopnosti 
fotografovat,“ přidal se Lukáš Zábranský ze 
sekce komunikace, který se na večírku stej-
ně jako ostatní skvěle bavil.
Lucie Steinerová z  technického zázemí si 
z  akce rovněž odvezla skvělé vzpomínky. 
„Moc jsem si to tu užila. A  hlavně mám 
spoustu nových zkušeností, především těch 
pracovních. Měla jsem na starosti tým lidí 
a byla to zábava. Také jsem se v rámci festi-
valu byla podívat na Ještědu, také na hokeji 
a krasobruslení. Byl to pěkný týden.“

ZA KULISAMI 

Roman Kumpošt
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21 000
 celkový náklad všech sedmi vydání 

deníku COOL News, který byl distribu-
ován během festivalu. Kompletní edice 
jsou ke stažení na www.eyowf2011.cz

NOVINKY

Energičtí Ostrované
 Britská výprava v  čele s  prezidentem 

olympijské asociace Lordem Colinem 
Moynihanem (na snímku se synem Ni-
cholasem) si dosyta uží-
vala poslední den závo-
dů evropské olympiády 
mládeže 2011. Na Ještě-
du, kde se včera dopoled-
ne jel atraktivní paralel-
ní obří slalom smíšených 
družstev, si vyplňovala chvíle mezi fan-
děním svému týmu pojídáním párků 
v  rohlíku a  veselým pobíháním oko-
lo tratě. Ostatní dospělé členy delega-
ce pak sám Lord Moynihan obsluhoval 
a pravidelně svým kolegům donášel zá-
soby svařeného vína. 

Sledujte videa!
 Všichni účastníci festivalu 2011 mo-

hou zavzpomínat na chvíle strávené 
během sportovního týdne v  Liberec-
kém kraji nejen prohlížením fotogra-
fi í z každého dne soutěží, ale také pro-
střednictvím krátkých videoreportáží. 
Speciální štáb 
prů běžně zachy-
coval nejen za-
jímavé sportov-
ní okamžiky, ale 
pravidelně nahlí-
žel i  do zákulisí akce, 
přinášel záběry z  olympijské vesnice 
a vytvářel i netradiční témata či ankety 
mezi sportovci – například módní tren-
dy na trati či líčení sportovkyň. Všech-
na videa jsou ke shlédnutí na webo-
vých stránkách www.eyowf2011.cz.

ČÍSLO DNE

K medailím pomohl protest
Paralelní obří slalom smíšených družstev 
přinesl jásot mezi švédské závodníky, kteří 
vybojovali zlaté medaile. Ve fi nále pokoři-
li Švýcary, na třetím místě skončili Italové. 
České družstvo skončilo svoje účinkování 
v osmifi nále. 
„Vůbec jsem nečekala, že bych tu mohla získat 
dvě medaile, je to fantastické, moc si to v Li-
berci užívám,“ řekla po závodu šťastná Švéd-
ka Charlotta Saefvenbergová, která si plnými 
doušky užívala radost se svými parťáky.

Druzí Švýcaři museli o postup do fi nále těž-
ce bojovat se slovenským týmem. Před po-
sledním soubojem vedl jejich soupeř 2:1, 
jenže pak Slovák Roman Murín vyjel ze 
sjezdovky a zkřížil trať Bellwaldovi a zá-
stupci družstva ze země bank a čokolá-
dy podal protest. Organizátoři závodu 
pak nařídili, aby se souboj Murín – Bell-
wald opakoval. V  něm zvítězil Švýcar, vy-
rovnal na 2:2 a díky lepšímu pomocnému 
času postoupil do velkého fi nále tým země 
helvétského kříže. 
„Je to obrovské zklamání. Možná to 
ani nerozdýchám,“ říkal po prohraném 

semifinále evidentně zdrcený Martin 
Chorogwicki, šéf slovenských sjezdařů. 
V klání o bronz proti Itálii jeho svěřen-
ci podlehli 1:3.

Na jednu z  posledních soutěží na 
EYOWF 2011 se přišly podívat stovky 
lidí, často celé národní výpravy. Závod na 

Ještědu sledovala také bývalá reprezentant-
ka Lucie Hrstková – Pešánová, která ještě 
v  minulé sezoně vybojovala právě v  sou-
těži družstev při fi nále Světového poháru 
v Ga-Pa senzační zlato v týmu společně se 
Šárkou Záhrobskou, Ondřejem Bankem 
a Kryštofem Krýzlem. 

JEŠTĚD

V semifi nále paralelního obřího slalomu smíšených družstev prohráli slovenští reprezentanti (v černém) 
se Švýcary až po protestu

Závěrečný biatlonový závod EYOWF 2011, 
smíšené štafety, ovládli v areálu Břízky re-
prezentanti Německa. Tým ve složení Julia 
Bartolmaesová, Laura Dahlmeierová, Ro-
man Rees a Matthias Dorfer dominoval už 
do startu a nakonec zvítězil s náskokem 
téměř pěti minut před druhým Nor-
skem a třetími Francouzi. 
Od Němců, kteří sice patřili k největším 
favoritům, tak suverénní vítězství čekal 
málokdo. „Bojovali jsme jako tým a všich-
ni jsme předvedli skvělé výkony. Jelo se 
mi báječně. Když totiž víte, že své zemi 
přivezete zlatou medaili, máte sil na roz-
dávání a všechno jde tak nějak samo,“ 

rozplýval se v cíli fi nišman vítězné štafe-
ty Matthias Dorfer.
O druhou pozici svedli na závěrečném úse-
ku souboj Norové a Francouzi. Ještě před po-
slední střelbou to vypadlo, že stříbro získají 
reprezentanti země galského kohouta, Nor 
Johannes Bø však předvedl na poslední po-
ložce úžasnou rychlopalbu a skvělým během 

v závěrečném okruhu zajistil své zemi dru-
hé místo. „Když jsem viděl, že Francouz 
jede na trestné kolo, řekl jsem si, že mu-

sím střílet rychle a přesně, a to jsem taky 
udělal,“ svěřoval se norský mladík.
Česká čtveřice ve složení Kristýna Černá, 
Jessica Jislová, Tomáš Vojík a Lukáš Jíra 
dlouhou dobu bojovala o čtvrté místo, na-
konec se však musela spokojit s jedenáctou 
příčkou. 

BŘÍZKY

Suverénní vítězství

NA NÁVŠTĚVĚ

NA NÁVŠTĚVĚ

Smím prosit?
 Kdo by zavítal do olympijské vesni-

ce i po setmění a navštívil místní bary, 
viděl by, že sportovci odvádějí vynika-
jící výkony i mimo sportoviště.
Třeba na parketu. Do S-klubu dorazi-
la německá reprezentace, která osla-
vovala medaile Laury Dahlmeierové 
a Matthiase Dorfera. K nim se přida-
li Rakušané a za to, co předváděli, by 
se nemuseli stydět ani špičkoví taneč-
níci. Jeden ze sportovců dokonce před-
vedl ukázkové salto. 
I  o  den později klub Esko praskal ve 
švech. Kdo nebyl na parketu, sledoval na 
velké obrazovce fotbalový zápas Sparty 
s Liverpoolem. Italové ale jedním okem 
koukali i  jinam. „Přišli jsme pozorovat 
holky. Už nemáme žádné závody, tak 
je třeba se trochu pobavit,“ vysvětlil 
s pusou od ucha k uchu Paolo Corradini, 
který se věnuje severské kombinaci. 
Klub byl ideálním místem k seznámení. 
„Je důležité, aby se potkávali lidi z jiných 
zemí. A nejlepší místo, kde je poznat, bylo 
právě toto,“ říkal běžkař Luca Winkler 
z Německa. A mladí sportovci se bavili 
i bez alkoholu „Není nám osmnáct, tak 
máme jen kolu,“ zareagoval Corradini.
Na večírek dorazili i mladí švýcarští ho-
kejisté, kteří zde oslavili v bujaré a uvol-
něné atmosféře zisk bronzových medailí. 

EYOWF Team exceloval
 Na dobrovolnický EYOWF Team, 

který se podílel na organizaci evropské 
olympiády mládeže, se 
ze všech stran po celou 
dobu soutěže snášela 
pouze slova chvály. 
Pětisetčlenný kolektiv 

odvedl vynikající práci a  významnou 
měrou přispěl k úspěšnému průběhu. 
“Vytvořili výbornou partu, v  níž 
nejmladším členům bylo patnáct a  nej-
staršímu – Vladimíru Velemu, který 
působil jako atašé německého týmu 
– devadesát!” říká Vanda Šulcová, 
koordinátorka dobrovolníků.
V  olympijské vesnici působilo 
150  dobrovolníků, dalších 250 se 
zapojilo do příprav v  jednotlivých 
areálech a  stovku představovali tzv. 
pendleři. Například na rozsáhlém 
komunikačním servisu z festivalu a za-
jištění chodu tiskových středisek či 
mediapointů se podílely tři desítky 
z  nich. “Šest dobrovolníků pocházelo 
ze zahraničí a  více než třetinu celko-
vého počtu tvořili studenti Technické 
univerzity v Liberci,” upřesnila Vanda 
Šulcová.

 Den odjezdu výprav z evropské olympi-
ády mládeže spojí hned pětice mladých 
závodníků s  oslavou svých narozenin. 
Nejmladší z nich, české krasobruslař-
ce Elišce Březinové je dnes 
patnáct let. Oslava sedmnác-
tých narozenin se po návra-
tu domů odehraje u běžky-
ně Mathilde Petitjeanové 
z  Francie, biatlonistky 
Uljany Kajševové z Rus-
ka a sjezdařky Maryny Ga-
sienicové Danielové z Polska. Krásnými 
osmnáctými narozeninami završí své pů-
sobení na EYOWF také běloruský běžec 
Andrej Drankevič. Všem oslavencům sr-
dečně blahopřejeme. 

DNES SLAVÍ

Kanadské bodování
  Grigorenko Rusko 5 (2 + 3) 
Chlopotov Rusko 4 (2 + 2) 
Teräväinen Finsko 4 (2 + 2)
Machač Česko 4 (2 + 2)
Bukarts Lotyšsko 4 (2 + 2)  
Schmutz Švýcarsko 4 (1 + 3) 
Timirev  Rusko 4 (1 + 3)
Tikkinen  Finsko 4 (0 + 4) 
Markkula Finland 4 (0 + 4)
Novák Slovensko 3 (3 + 0)

HOKEJ – STATISTIKA

lí-
k
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Organizace? Jednička s hvězdičkou!
„Desátý Zimní evropský olympijský festi-
val 2011 byl zorganizován zcela bezchyb-
ně,“ prohlásil prezident Asociace 
evropských olympijských výbo-
rů (EOC) Ir Patrick Hickey. „Li-
bereckým organizátorům patří 
jednička s  hvězdičkou,“ doplnil 
toto vynikající hodnocení předse-
da Českého olympijského výboru 
(ČOV) Milan Jirásek. 

To je vskutku výborné hodnocení, může-
te konkretizovat, jak jste k němu dospěli?
Patrick Hickey: Byl jsem v Liberci týden po 
celou dobu evropského olympijského festi-
valu. A  nesetkal jsem se s  jedinou stížnos-
tí, ať už co se týče sportovních soutěží, tak 
pokud jde o  organizaci. Pořadatelé ve spo-
lupráci s dobrovolníky zvládli vše na výbor-
nou. A přidali k tomu ještě něco navíc. Velice 
mě dojal příběh andorrského sjezdaře Bari-
ose Grose Gabriela, který se hned v  úvodu 
festivalu nepříjemně zranil. Nejen, že se mu 
dostalo od organizátorů a pracovníků v ne-
mocnici dokonalé péče, ale pořadatelé ješ-
tě navíc umožnili jeho rodičům, aby s  ním 
mohli v Liberci být.

EYOWF 2011 znovu dokázal, že Češi 
jsou výbornými organizátory sportov-
ních akcí.

Milan Jirásek: Liberecký festival byl spjat 
s velkým očekáváním. Už v přípravné fázi byl 
totiž hodnocen vždy na jedničku. A teď, po 
skončení EYOWF 2011, můžu konstatovat, 

že to byla jednička s hvězdičkou! Dlouhole-
tý prezident Mezinárodního olympijského 
výboru Juan Antonio Samaranch říkal, že 
k úspěchu velké sportovní akce je vždy zapo-
třebí dvou věcí – výborné organizace a úspě-

chů domácích sportovců. Prv-
ní předpoklad byl splněn hned, 
na ten druhý jsme museli čekat 
až do středy a čtvrtka, kdy získa-
li dvě zlaté medaile krasobruslař 
Petr Coufal a  snowboardistka Es-
ter Ledecká. Ostatní výsledky mla-

dých českých sportovců však potřebují dů-
kladnější analýzu.

Olympijská vesnice byla jedním slovem 
vynikající! V historii evropských olym-
pijských festivalů jsme ještě tak kvalit-
ní vesnici neměli.

Co jste říkal ubytování mladých sportovců?
Patrick Hickey: Olympijská vesnice byla 
jedním slovem vynikající! Myslím dokon-
ce, že jsme v  histori evropských olympij-
ských festivalů ještě tak kvalitní vesnici 
neměli.
Mluvili jste o vynikající organizaci EYOWF 
2011, jak v tomto světle vidíte budoucnost 
těchto akcí pro mládež?

Evropské festivaly vzrostly na význa-
mu, například toho v Libereckém kraji 
se zúčastnilo více sportovců, než je při-
hlášeno na zimní olympijské hry mlá-
deže v Innsbrucku 2012. 

Patrick Hickey: Když nedávno vznikly svě-
tové olympijské hry mládeže, přiznám 
se, že jsem se této konkurence obával. 

Je tomu ale naopak. Evropské festivaly 
vzrostly na významu, například toho v Li-
berci se zúčastnilo více sportovců, než je 
přihlášeno na Zimní olympijské hry mlá-
deže v Innsbrucku 2012. 
Milan Jirásek: Líbí se mi, že na tomto fes-
tivalu nejde jen o  branky, body a  vteřiny, 
ale že žije olympijskou atmosférou, třeba 
v  té zmiňované závodnické vesnici. A  to, 
že se Libereckém kraji organizace  EYOWF 
2011 tolik povedla, dává pro rok 2017 šan-
ci i Brnu, které už dvakrát usilovalo o letní 

evropský olympijský festival a dvakrát vel-
mi těsně prohrálo – nejprve s  Utrechtem 
a pak s Tbilisi.
A jaký má názor Patrick Hickey na to, že 
by Brno v  roce 2017 uspořádalo letní ev-
ropský olympijský festival?
Patrick Hickey: EYOWF 2011 opětovně do-
kázal, že Češi jsou výbornými organizátory 
sportovních akcí. Proto bych dával Brnu ve-
likou šanci a doufám, že to se svou kandi-
daturou na letní evropský olympijský festi-
val zkusí i potřetí.   

U ZPOVĚDI 

SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia RS

ZAŽIJTE JÍZDU, PŘI KTERÉ SE TAJÍ DECH 
EXPERIENCE A BREATHTAKING RIDE

Hlavní partner Zimního evropského olympijského festivalu mládeže 2011
Main Partner of the European Youth Olympic Winter Festival 2011

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia RS 1,4 TSI/132 kW: 6,2 l/100 km, 148 g/km
Combined fuel consumption and CO2 emissions for the Fabia RS model with 1.4 TSI/132 kW engine: 6.2 l/100 km, 148 g/km

Prezident EOV Patrick Hickey (vlevo) a předseda ČOV Milan Jirásek byli s průběhem EYOWF 2011 spokojeni
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RESULTS/VÝSLEDKY

 Alpine Skiing/Alpské lyžování 
–  National teams/Národní týmy: 
1.  Blomqvist, Fjaellstroem, Saefven-
berg, Grahn, Monsen, Sundqvist (SWE), 
2. Chable, Kopp, Suter, Antonin, Bell-
wald, Bonvin (SUI), 3. Rossi, Pichler, So-
sio, Buzzi, Gualazzi, Sorio (ITA),... 11. 
Drozdíková, Kotrlová, Ledecká, Paulus, 
Pohanka, Václavík (CZE)
Cross Country Skiing/Běh na ly-
žích – Mixed Relay/Smíšená štafeta: 
1. Stensas, Murud, Taugbol, Landheim 
(NOR) 46:41.9, 2. Herzog, Wolf, Weis-
heit, Gimmler (GER) 47:15.1, 3.  Malt-
sev, Oshchepkova, Tarasov, Vasile-
va (RUS) 47:20.8,... 8. Píč, Nováková, 
Knop, Charvátová (CZE) 49:04.0 
Biathlon/Biatlon – Mixed Relay/Smí-
šená štafeta: 1. Bartolmaes, Dahlmeier, 
Rees, Dorfer (GER) 1:28:46,2, 2. Fenne, 
Andersen, Steien, Bo (NOR) 1:33:40,1, 
3. Sauvage, Chevalier, Dumont, Rivot 
(FRA) 1:34:12,1,... 11. Černá, Jislová, 
Vojík, Jíra (CZE) 1:38:42,9 
Ice Hockey/Lední hokej: Final: Rusko – 
Finsko 2:1 overtime/v prodloužení (0:0, 
1:1, 0:0 - 1:0) goals/branky: 23. Khlopo-
tov, 64. Osnovin - 35. Tauriainen
Russia: Goalkeepers/brankáři – Ustin-
skiy, Vasilevskiy; Defencemen/obránci 
– Ermakov, Gareev, Ibatullin, Vasilyev, 
Malenkikh, Galin, Kozlovskiy; For-
wards/útočníci – Khatsey, Slepyshev, 
Yakimov, Shingareev, Khlopotov, Osno-
vin, Dorofeev, Yunyshev, Timirev, Ka-
maev, Grigorenko
Ranking/Pořadí
1. Russia, 2. Finland, 3. Switzerland, 
4. Czech Republic, 5. Latvia, 6. Slovakia

WINNERS‘ GALLERY / GALERIE VÍTĚZŮ
Alpine Skiing/Alpské disciplíny :
Giant Slalom – girls/Obří slalom – dívky: 
Eli Plut (SLO)
Giant Slalom – boys/Obří slalom chlapci: 
Henrik Kristoff ersen (NOR) 
Slalom – girls/Slalom – dívky: Charlotta 
Saefvenberg (SWE) 
Slalom – boys/Slalom – chlapci: Henrik 
Kristoff ersen (NOR) 
Národní týmy: Lisa Blomqvist, Magdale-
na Fjaellstroem, Charlotta Saefvenberg, Dan 
Axel Grahn, Felix Monsen, Max-Gordon 
Sundqvist (SWE)
Biathlon/Biatlon:
12,5 km boys/chlapci: Matthias Dorfer 
(GER)
10 km girls/dívky: Laura Dahlmeier (GER)
Sprint 7,5 km boys/chlapci: Johannes Bo (NOR)
Sprint 5 km girls/dívky: Laura Dahlmeier (GER)

Mixed Relay/Smíšená štafeta: Julia Bartol-
maes, Laura Dahlmeier, Roman Rees, Mat-
thias Dorfer (GER)
Cross Country/Běh na lyžích: 
7,5 classic girls/Klasicky dívky: Sofi a Henriks-
son (SWE)
10 km classic boys/Klasicky chlapci: Antti 
Ojansivu (FIN)
Sprint girls/dívky: Stina Nilsson (SWE)
Sprint boys/chlapci: Christoff er Lindvall (FIN)
5 km Free technic girls/volnou technikou 
dívky: Hilde Losgard Landheim (NOR)
7,5 km Free technic boys/volnou technik-
ou chlapci: Martin Weisheit (GER)
Mixed Relay/Smíšená štafeta: Magnus Sten-
sas, � ea Krokan Murud, Havard Solas Taug-
bol, Hilde Losgard Landheim (NOR)
Figure Skating/ Krasobruslení: 
Girls/Dívky: Polina Agafonova (RUS)
Boys/Chlapci: Petr Coufal (CZE)
Ice Hockey/Lední hokej: (RUS)
Nordic Combined/Severská kombinace: 
Individual/Individuální: David Welde (GER)
Teams/Týmy: Paul Gerstgraser, Philipp 
Orter (AUT)
Ski Jumping/ Skoky na lyžích:
Individual/Individuální: Jarkko Maatta (FIN)
Teams/Týmy: Krzysztof Biegun, Mateusz 
Kojzar, Aleksander Zniszczol, Klemens Mu-
ranka (POL)
Snowboarding:
Snowboardcross boys/chlapci: Matteo Men-
coni (ITA)
Snowboardcross girls/dívky: Caroline Weibel 
(SUI)
Parallel Giant Slalom boys/Paralelní obří 
slalom chlapci: Luca Tresoldi (ITA) 
Parallel Giant Slalom girls/Paralelní obří 
slalom dívky: Ester Ledecká (CZE)

MEDALS/MEDAILE

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

German biathlete Laura Dahlmeier was the only 
one to win three gold medals at the 10th European 
Youth Olympic Winter Festival 
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A protest gets a silver medal
� e mixed teams parallel giant slalom 
brought joy to the Swedish athletes, who 
won gold medals. � ey beat the Swiss in 
the fi nals, while the bronze was taken by 
the Italians. � e Czech team did not get 
past the 1/8 fi nals. 
“I did not expect to win two medals at all, it 
is fantastic, I am having an awesome time 
in Liberec,” the jubilant Swede, Charlotta 
Saefvenberg said after the race, as she was 
wildly rejoicing with her teammates.

� e silver Swiss team had a hard time over-
coming the Slovak squad before they ad-
vanced to the fi nals. Prior to the last duel, 
their opponent was leading 2:1, but then 
Slovak, Roman Murín went off  the 
piste, crossing the course onto Bell-
wald’s track, upon which the represent-
atives of the land of banks and chocolate 
fi led a protest. � e competition organisers 
ordered the heat between Murín and Bell-
wald to be repeated. � e Swiss won, lev-
elling the score at 2:2. � anks to a  better 
quali fi cation time the team from the land 
of the Swiss cross made it to the grand fi nal. 

“It is a huge disappointment. I might not 
get over it at all,” said the clearly desolate 
Martin Chorowicki, head of the Slovak 
snowboarders. In the race against Italy for 

bronze, his protégés lost 1:3.
As one of the last EYOWF 2011 events, 
the race held below the Ještěd peak was 

watched by hundreds of people, often en-
tire national teams. � e spectators included 
former Czech representative, Lucie Hrstková 
– Pešánová, who won, together with Šárka 
Záhrobská, Ondřej Bank, and Kryštof Krý-
zl, a  sensational gold at the team fi nals in 
the World Cup in Ga-Pa last year. 

JEŠTĚD

The Swedes (in dark colours) won the Paralel Giant Slalom of teams

In the concluding Biathlon race of the 
EYOWF 2011, the mixed relay in Břízky, 
the German athletes swept to a clear vic-
tory. � e team consisting of Julia Bartol-
maes, Laura Dahlmeier, Roman Rees and 
Matthias Dorfer dominated the race from 
the very start and took the gold almost 
fi ve minutes ahead of second-placed Nor-
way, with the French coming in third.
� e Germans were favourites on pa-
per but nobody expected such a  con-
fi dent and crushing victory. “We fought 
as a  team and we all performed well. It 
was a nice run. When you know you can 
bring gold back to your country, every-
thing seems easy and you have so much 
power to spare,” enthused the last man 

of the golden Germans, athlete Matthias 
Dorfer.
In the fi nal section of the race, the French 
and Norwegians battled for second 
position.
Just before the last shooting it looked as 
if the Silver medal would go to the repre-
sentatives of the land of the Gallic Cockerel. 
However,  the Norwegian skier,  Johannes 
Bø, produced a brilliant quick-fi re burst at 
the last stop and secured second position 

for his country with his fl awless eff ort.
“When I  saw the Frenchman go to the 
penalty loop, I told myself that I needed 

to shoot quickly and accurately, and I did,” 
said the young Norwegian.
� e Czech  quartet composed of Kristý-
na Černá, Jessica Jislová, Tomáš Vojík and 
Lukáš Jíra fought for fourth place, but 
eventually had to settle for eleventh.

BŘÍZKY

Clear German Victory

ON A VISIT

Would you like to dance?
 If you visited the Olympic Village af-

ter dark and dropped into the local 
bars, you would see that the athletes 
give excellent performances, even 
outside the sports venues.
For instance on the dance fl oor. � e 
German team celebrating the medals of 
Laura Dahlmeier and Matthias Dorfer 
arrived at the S-Club. � ey were joined 
by some of the Austrian team and 
together they put on a show that top-
class dancers would not be ashamed of. 
One of the athletes even did a perfect 
somersault. 
� e club Esko was also bursting at the 
seams the next day. � ose who were 
not dancing were watching the Spar-
ta - Liverpool match on the big screen. 
However, the Italians were check-
ing out something else.” We came 
to watch the girls. We are done with 
competing so we want to have some 
fun,” said Paolo Corradini, the Nor-
dic Combined athlete, with a big smile. 
� e  Club is an ideal location for peo-
ple to get together. “It is important 
for people from diff erent countries to 
meet and this is the best place to do 
it,” said Luca Winkler, a  skier from 
Germany. � e young athletes have 
fun even without drinking alcohol. 
“We are not eighteen years old yet, so 
we only have Coke,” said Corradini.
� e Swiss Hockey team also exuberant-
ly celebrated their medals at the club. 

� e EYOWF Team excelled
 � roughout the entire Festival, the 

EYOWF Volunteer Team, who partici-
pated in organising the European Youth 

Olympic Winter Festi-
val 2011, was contin-
uously showered with 
praise from all sides. 
� e fi ve hundred-strong 
team did an excellent 

job, largely contributing to the success of 
the Festival. “We formed a great group, 
where the youngest members were fi f-
teen and the oldest – Vladimír Velem, 
the attaché of the German team was 
ninety!”, says Vanda Šulcová, Volun-
teers Coordinator.150 volunteers oper-
ated in the Olympic Village and another 
250 helped with preparations at individ-
ual venues. One hundred more helped 
wherever they were required. For in-
stance, thirty worked in the extensive 
communication service of the Festival, 
in the press centres, and at media points. 
“Six people came to help from abroad 
and over a third of the volunteers were 
students of the Technical University of 
Liberec,” Vanda Šulcová specifi ed. 

21 000
  the total number of copies of the seven 

COOL News issues published during the 
Festival. � e entire edition is available 
for downloading at www.eyowf2011.cz

 NEWS

Energetic Britons
 � e British delegation, led by the Pres-

ident of the British Olympic Association, 
Lord Colin Moyniham, (pictured with his 
son, Nicholas) were enjoy-
ing themselves on the last 
day of races at the Europe-
an Olympic Festival 2011. 
� e delegation attended 
the thrilling mixed teams’ 
parallel slalom on Ještěd 
and apart from cheering, they spent the 
time eating hotdogs and running merri-
ly around the track. � e adult members 
of the delegation were served by Lord 
Moynihan, who regularly supplied his 
team mates with mulled wine. 

Watch the videos!
 To remember the great moments from 

the sports programme in the Liberec Re-
gion, all participants of the 2011 Festival 
can have a look at the photo gallery from 
the daily competitions as well as the 
short video reports covering the whole 
week of the Festival. � e special team 
of reporters captured not only some of 
the most interesting 
moments from the 
sports events, but 
gave regular sneak 
reports from behind the 
scenes and from the Olympic Village. 
� e reports cover some unusual surveys 
conducted among the athletes - such as 
fashion trends or make-up issues among 
the girls. All videos are available on the 
Festival webpage www.eyowf2011.cz.

NUMBER OF THE DAY

 On the day of their departure from 
the European Youth Olympic Win-
ter Festival, five young athletes cele-
brate their birthdays. The youngest, 
Czech figure skater Eliš-
ka Březinová, is fifteen 
years old. The French 
Cross Country skier, Ma-
thilde Petitjean, the 
Russian biathlete, Uli-
ana Kaysheva and the 
downhill skier, Maryna Gasienica 
Daniel from Poland, celebrate the-
ir seventeenth birthdays. His stay 
at EYOWF 2011 concludes with the 
eighteenth birthday of the Cross 
Country skier, Andrej Drankevich 
from Belarus. We wish a happy bir-
thday to them all. 

 TODAY‘S BIRTHDAYS

Scoring leaders
  Grigorenko Russia 5 (2 + 3) 
Khlopotov Russia 4 (2 + 2) 
Teräväinen Finland 4 (2 + 2) 
Machač  Czechia 4 (2 + 2)
Bukarts Latvia 4 (2 + 2)
Schmutz Switzerland 4 (1 + 3)
Timirev Russia 4 (1 + 3)
Tikkinen Finland 4 (0 + 4)
Markkula Finland 4 (0 + 4)

STATISTICS

he 
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Bronze from the Patron
 � e Swiss Ice Hockey players beat the 

Czech team 5:1 in the duel for third 
place, but they may not have realized 
that the man who handed them 
the  bronze  medal at the ceremony 
might be their future opponent. He 
is  Marek Schwarz,  the goalkeeper for 
BK Mladá Boleslav and Czechia, who has 
also became a Patron of the European 
Youth Olympic Winter Festival 2011. 
„I thought that I would be decorating 
the home team, but I must admit that 
the Swiss totally deserved to win. � ey 
are a  really good team and some of 
their players will quickly mature and 
move into the senior A-team,“ said the 
twenty-four year old goalkeeper about 
the result.

NEWS

� e best memories 
 Patrik Machač (Czech 

Republic), Ice Hockey
� e Opening Ceremony 
of this magnifi cent event 
was excellent. I have made 
friends with a lot of new 
athletes, even from abroad, which is great.
Anne Kissling (Germany), 

Alpine Skiing
I will remember great 
fans, athletes, and new 
friends. It was wonderful 
here and I’ll never forget 
Liberec.

Samanta Kolosovaite 
(Lithuania), Cross Country
It was terrifi c how friendly 
the people were over the 
whole week. In addition, 
they were incredibly help-
ful and accommodating. 

Lennart Metz 
(Germany), Cross Country
 I am really impressed 
with the fl awless and 
smooth organisation of 
all the disciplines. It felt 

like I was at the greatest sport tourna-
ment for adults.
Solas Havard Taugbol 
(Norway), Cross Country
I will defi nitely best re-
member my win in the 
relay. A gold medal in 
such a big competition is 
truly amazing. 

Rampich the Icicle 
(the offi  cial mascot)
� e best reward for my 
work was the athletes’ 
smiles, especially at the 
medal ceremonies. Be-

ing around the young athletes was 
tremendous.

SURVEY
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Gold spurt decides Relay victory
� e Mixed Relay race in Vesec brought the 
greatest joy for the Norwegian team, with 
the German squad winning silver and the 
Russians a bronze.
At the very beginning of a race that suff ered 
from limited visibility, a four-strong group 
broke away. � e Russians took the lead, fol-
lowed by the Germans, Norwegians, and 
Swedes. Before the fi rst handoff , the relay 

team of the country with three crowns be-
gan losing, but in the classic leg, Sofi a Hen-
riksson, one of the EYOWF 2011 heroines, 
managed to erase the defi cit. Sweden even 
moved to the front before the third leg. 
Solas Havard Taugbol of Norway start-
ed several seconds behind, but his run 
frequency and eff ective use of his strength 
gave his relay a  crucial spurt. “Our win 
comes as no surprise, even though one mis-
take in the relay is enough to change every-
thing. � e whole team did an outstanding 

job, awesome,” Taugbol enthused. � eir run 
was concluded by � ursday’s winner of the 
5 km race, Losgard Hilde Landheim, who 
secured a  gold medal for the Norwegian 

foursome. In the end, the Swedes had 
to make do with fi nishing sixth, which 
meant that Henriksson was unable to 

match the Russian record of four medals.
� e Czech relay team, consisting of Píč, 
Nováková, Knop and Charvátová came 
eighth. “We are only partly satisfi ed because 
we aimed higher,” Petra Nováková confessed.

The Norwegians really enjoyed their victory in the Cross-Country Mixed Relay. 

VESEC

Czech proof of sporting Europe
Dozens of meetings, travel-
ling to venues, hundreds 
of handshakes, thousands 
of sentences. � is was the 
daily routine over the past 
week of the President of 
the Organising Committee, 
Roman Kumpošt. Despite 
increasing tiredness, he 
has been overseeing the 

organising team and has been sensitive 
to the reactions of spectators and 
participants.
As the Festival went on the fatigue in-
creased. On the other hand, that was out-
weighed by the good feeling that the or-
ganisation had worked very well and the 
responses during the course of the Festi-
val were good. � is gave me a lot of energy.
What is your reaction to the European Youth 
Olympics 2011 that have just fi nished?
I  think we have provided the participants 
with competition on a high level. As far as 
the sporting part is concerned, it has proved 
that the performance level of European 
sport is on the rise. Unfortunately, despite 

the two gold medals, Czech sport is falling 
behind signifi cantly. We should learn a les-
son and it is up to each of the sport unions to 
improve their work with the juniors.
What impressed you most during the 
Festival?
It must be the teamwork of our Organising 
Committee, where people really helped each 
other. In each discipline it must be the remark-
able performances of all the medallists – the 
winners in particular have come close to the 
elite senior level. � ere was a marvellous at-
mosphere in the Olympic Village, with an in-
credible multicultural and mutli-sport climate.

First of all, the Czech Republic has 
proved to Europe that we are able 
to organise an important event to 
a world-class standard. 

Many foreign guests will confi rm that this or-
ganising team would be able to put together 
even more important events – the Universi-
ade or Winter Olympics. Do you agree? 
� e Liberec Region off ers unique opportuni-
ties for hosting major sporting events. How-
ever, it will be primarily up to the political 
representatives if they decide to support 
other sporting competitions. I have been to 

many signifi cant sporting events and I  can 
assure you that we have a world-class organ-
ising team. I am very proud of them. Howev-
er, their activities will fi nish with the conclu-
sion of the EYOWF 2011.
� e European Youth Olympics 2011 
should also have redeemed the reputation 
of the Czech Republic as a  country that 
can host a  problem-free sporting event. 
Did it succeed?
Yes, we have fulfi lled this goal. � e fi nan-
cial management is not closed yet, but there 
will be a  balanced budget. We have given 
clear evidence that we can organise a nota-
ble sporting event without wasting money 
and without any negative economic eff ects.
What is the importance of the fact that the 
Liberec Region hosted the EYOWF 2011?
First of all, the Czech Republic has proved to 
Europe that we are able to organise an im-
portant event to a world-class standard. � is 
opinion was confi rmed by the highest au-
thorities of the world and European Olympic 
movements. � e participants knew the sport-
ing qualities of their opponents and made new 
friends. I also strongly believe that young peo-
ple discovered the beauty of sport in the Lib-
erec Region and in our country, and found the 
motivation to continue participating in sport.

GRILLING

Last party
Volunteers, without whom the 10th Euro-
pean Youth Olympic Winter Festival 2011 
would not work, relaxed and livened up 
at the wonderful farewell party at  Har-
cov on � ursday. 
„It was great, I’ve really enjoyed it here. I’ve 
met athletes from diff erent countries and 
practised my language skills. I  also met 
a lot of kind people and made new friends. 
I  would like to take part in an event like 
this again, „said Hana Havlíčková, the Ca-
tering provider,  with a smile on her face. 
„I am taking home a lot of good experiences. 
� ere were great people here, I saw behind 
the scenes of a  major event and I  learned 
new things. Mostly, I took my photography 
skills to the next level,“ added Lukáš Zábran-
ský from the communication section, who, 
as well as the others, had great fun at the 
party. 
Lucie Steinerová from the Technical De-
partment will also take home wonderful 
memories from the event. “I really had great 
fun here. Most importantly, I have had a lot 
of new experiences, especially those regard-
ing my work. I was in charge of a team and 
it was fun. During the Festival I also had the 
chance to visit Ještěd to watch the Ice Hock-
ey and Figure Skating. It was a nice week.”

BEHIND THE SCENES

Roman Kumpošt



Slovenian gentleman
 The Organising Committee of the 

EYOWF 2011 decided to reward the 
extraordinarily sporting gesture of 
the Slovenian Alpine skier, Miha Hro-
bat, who informed the jury after fi -
nishing the opening sla-
lom ride that he had not 
passed through one of 
the gates correctly. At the 
Closing Ceremony he was 
awarded for his knight-
ly conduct by the legendary Czech 
cross country skier and President of 
the Czech Fair Play Club, Květa Pec-
ková. “Miha has shown an excellent 
sense of fair play and is a true sporting 
role model for his peers,” said Květa 
Pecková.

Queen Laura
 Other heroes of the European Youth 

Olympic Winter Festival 2011 were the 
athletes that domina-
ted their disciplines and 
collected several medals. 
With her three gold me-
dals, the ultimate queen 
of the festival is German 

biathlete, Laura Dahlmeier, as she ex-
panded her triumphs in individual ra-
ces with gold from the Relay. Twice, 
the top of the winners’ rostrum hos-
ted her Biathlon teammate, Matthias 
Dorfer, the Norwegian cross country 
skier, Hilde Landheim, her compat-
riot, Alpine skier Henrik Kristoff ersen 
and the Swedish Alpine skier, Christi-
na Saefvenberg.

Brasov took over the fl ag
 � e Closing Ceremony in the Liberec 

Tipsport Arena included the symbo lic 
handover of the Olympic Flag to the 
organisers of the 11th European Youth 
Olympic Winter 
Festival 2013. � e 
President of the 
European Olym-
pic Committees, 
Patrick Hickey, 
handed the fl ag 
to the representative of the Brasov de-
legation, Adrian Ves tea. � e summer 
edition of the 2011 Festival will take 
place in the Turkish city of Trabzon. In 
2013 the summer edition of the Euro-
pean Youth Olympics will be hosted by 
the Dutch city of Utrecht.

Russian hockey players fully relish their Gold medals after the fi nal victory over Finland

Ice hockey: Rossija!
� e young Russians – Ovechkin and 
Malkin‘s successors, won the last com-
petition of the 10th EYOWF 2011 – the 
Ice Hockey tournament. Ovechkin and 
Malkin also played at the Youth Olympics 
in the past. In the fi nal that Roman 
Kumpošt, the President of the Organising 
Committee, started with the ceremonial 
face-off  at the Liberec Tipsport Arena, they 
beat Finland 2:1 after a very dramatic and 
closely ba lanced fi ght. Viacheslav Osnovin 
scored the  Russian Golden goal in the 
64th  minute after a great solo run.
It was a match of completely diff erent pe-
riods. An even match was also fought in the 
stands, fi lled with about 1500 spec tators. 
While the Russians were supported by their 
team mates from the delegation, the Finns 
were mostly cheered on by schoolchildren 
from Liberec. 
� e fi rst period fi nished without a goal, the 

initial part was dominated by the active 
Russians, but their attempts to score were 
nullifi ed by the Finnish goal keeper. He was 
kept busy, particularly by the Russian for-
ward, Yakimov. 

Viacheslav Osnovin scored the Russian 
Golden goal in the 64th minute after 
a great solo run.

At the beginning of the second period the 
Russians made use of their power play, 
awarded for too many Finnish players on 
the ice, and an exemplary combination was 
executed by Khlopotov in the 23rd minute. 
However, the Russians’ tight lead energised 
the Suomi players and their pressure bore 
fruit in the 35th minute after a precise piece 
of cooperation between Markkula from the 
left side and Tauriainen, who scored the 
equalizing goal.
With the score at 1:1, the third period was 
dominated by the Scandinavian team, 
especially Teräväinen, who came very close 

to scoring. � e Finnish game reached 
new heights and put pressure on their 
opponents so that it was a  relief for the 
Russians to take a  two-minute time-out. 
Full-time came without a  winner; the 
players had a  short rest and then went 
into a  four-on-four ten-minute overtime. 
How ever, Osnovin cut the overtime short 
by shooting the gol den goal. � e lucky 
shooter was mobbed on the ice by his 
fellow team members, who, in golden glee, 
dropped their helmets all over the ice of 
the cheering Tipsport Arena. It was a long 

time before the thunderous shouting: 
„Rossija, Rossija!“ fell silent.
� e Russians were again fortunate 

in the fi nals on Friday afternoon. After 
victory over the Swiss in the semi-fi nal, 
which came about after a  nerve-wracking 
shoot-out, they had taken the fi nal golden 
step in sudden-death overtime. 
Russia – Finland 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0 – 
1:0). Goals: 23. Khlopotov, 64. Osnovin 
– 35. Tauriainen.

TIPSPORT ARENA

NEWS
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 “� e competition was or-
ganised fl awlessly and or-
ganizers as well as volun-
teers in the Liberec region 
took really good care of 
us.” Patrick Hickey, � e 
President of the Association of Euro-
pean Olympic Committees
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