
Osm špičkových českých re-
prezentantů v zimních spor-
tech se rozhodlo bezprostřed-
ně podpoř it konání EYOWF 
2011 v Libereckém kraji. Ofi -
ciálními Patrony jednotlivých 
disciplín festivalu se stali: Lukáš 
Bauer (běh na lyžích), Pavel Churavý (sever-
ská kombinace), Roman Koudelka (skoky na 
lyžích), Michal Novotný (snowboarding), Marek 
Schwarz (lední hokej), Tomáš Verner (kraso-
bruslení), Veronika Vítková (biatlon) a Šárka 
Záhrobská (na snímku - alpské disciplíny). 

Významného diplomatického 
úspěchu dosáhl Roman Kum-
pošt, čestný prezident organi-
začního výboru EYOWF 2011 
a dlouholetý lyžařský činov-
ník. Počátkem června byl na 
kongresu v turecké Antalyi zvo-
len do předsednictva Mezinárodní lyžařské 
federace (FIS). Ve vrcholném lyžařském orgánu 
nahradil předsedu Českého olympijského výbo-
ru Milana Jiráska, který už znovu na tuto funkci 
nekandidoval. Vedení FIS současně pověřilo 
Romana Kumpošta vedením komise severské 
kombinace.

Organizační výbor EYOWF 2011
uspořádá v průběhu festivalu 
také speciální seminář určený 
především pořadatelům budou-
cích sportovních mládežnických 
soutěží. V rámci tzv. observer
programu se podělí o nejdů-
ležitější zkušenosti a poznatky z dlouhodobé 
přípravy této akce se zájemci z celé Evropy. 
„Podobné akce jsme se zúčastnili v průběhu 
letního festivalu 2009 v Tampere a byla pro nás 
neobyčejně přínosná. Nyní jsme naopak my při-
praveni podělit se s ostatními o své pořadatelské 
know how,“ říká Kateřina Nyčová, výkonná ředi-
telka organizačního výboru EYOWF 2011.

Nejlepší český běžec na lyžích a trojnásobný medailista ze zimních olym-
pijských her Lukáš Bauer se stal jedním z osmi Patronů 10. Zimního evrop-
ského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji. 
Sám ví, jak důležité jsou vrcholné mezinárodní závody pro mladé sportov-
ce. Jeho rada na případný neúspěch zní: Nevzdat se a bojovat! 

Lukáš Bauer: 
Důležité je bavit se sportem a vydržet

Proč jste se rozhodl podporovat festival 
2011 v Libereckém kraji?
Sám jsem čtyřikrát startoval na olympijských 
hrách a vím, jaký je to fantastický sportovní          
i společenský zážitek. V začátku své kariéry 
jsem neměl možnost poměřit se s evropskými 
závodníky. O to raději jsem přijal nabídku být 
Patronem běžecké části tohoto festivalu.

Vy sám jste na EYOWF nikdy nestartoval? 
Vlastně jsem o takovém festivalu ani nevěděl. 
Když jsem byl v tomto věku sportovců, lyžařský 
svaz moc závodníků na zahraniční akce nevy-
sílal. Zpětně bych rád takovou možnost využil, 
jakékoliv závodění na jiné než domácí úrovni je 
výborné. Vidíte úplně nové tváře a říkáte si, jak 
je tenhle dobrý, jakou strategii použije. Nabízí 
se i možnost navázat nová přátelství, někam se 
podívat. Sport není jen o předvádění výkonů, 
ale také o setkávání se s lidmi. 

Může na mladé české závodníky dopadnout 
tlak z domácího publika během soutěže?
Je rozhodně důležité umět závodit i pod tlakem, 
sám jsem to zažil. Mistrovství světa v Sapporu 
2007 pro mě byla procházka růžovým sadem 
oproti mistrovství světa v Liberci 2009, kdy si 
plně uvědomujete očekávání lidí nejen u obra-
zovek, ale přímo na trati. Fandí, dávají najevo, 
že přišli i kvůli vám a chtějí od vás pořádný 
výsledek. Pod drobnohledem jste výrazně víc, 

Patron EYOWF 2011 Lukáš Bauer (uprostřed) s předsedou Českého olympijského výboru Milanem 
Jiráskem a čestným prezidentem organizačního výboru EYOWF 2011 Romanem Kumpoštem

EYOWF 2011 info
10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 2011 

Čtěte na str. 2: 

Jak se Rampič konečně odhalil!
Na Maltě s potleskem

6 / 2 0 1 0

Roman Kumpošt v předsednictvu FIS

Citát měsíce

ROZHOVOR 
MĚSÍCE

než „zašití“ v Japonsku. Někoho start na domá-
cí půdě může více stresovat, ale pokud se          
v těchto podmínkách podaří dobrý výsledek, 
o to víc potěší a vážíte si ho.

Sledujete doma i v zahraničí současné bě-
žecké talenty?
Orientuji se spíš na závodníky do 23 let nebo 
na juniorskou kategorii. Ale podle mého názoru 
je pro věkovou hranici 14 až 18 let akce typu 
EYOWF opravdovým vrcholem v jejich dosa-
vadní kariéře. Cesta ke špičkovému lyžování 
je ale dlouhá. Ani já jsem nebyl typ závodníka, 
který by pořád vyhrával, spíš jsem se prokou-
sával ze zadních pozic. Ve čtrnácti jsem se ani 
nenominoval na republikové závody a do repre-
zentace se dostal až v 19-20 letech. Všechno 
má svůj čas a bez těžké práce to nejde. Důležité 
je sportem se bavit a vydržet. Musíte si říkat, že 
porážek bude více než vítězství, ale o to sladší 
ta vítězství budou.

Jste připraven předat štafetu svému nástupci?
Za ty roky jsem se díky tréninku a dobrému 
trenérovi někam výkonnostně dostal a nech-
ce se mi přední místa opouštět  Když mám 
možnost, rád mladým talentům pomůžu, ale že 
bych se těšil, až mě na pomyslném trůnu někdo 
vystřídá? To ne! Dokud budu lyžovat a závodit, 
budu chtít být ten nejlepší. Mého případného 
nástupce určitě čeká tvrdý boj.

Podělí se o zkušenosti

„Chvála, které se nám dostává v souvislosti 
s průběhem příprav EYOWF 2011 i vysoce nasta-
venou úrovní sportovišť a zázemí festivalu nás

velice těší. Přiznám se ale, že mě 
z toho obrovského očekávání ob-
čas zamrazí.“

KATEŘINA NYČOVÁ, 
výkonná ředitelka organizačního 
výboru EYOWF 2011
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Osm Patronů festivalu



CARVE A PATH
STEP OUT FROM THE CROWD
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počet žáků a studentů škol, kteří se zapojili 
v Libereckém kraji do první části doprovod-
ného pohybového a volnočasového progra-

mu vyCOOL se! na podporu EYOWF 2011

ČÍSLO MĚSÍCE

Na tiskové konferenci 10. června v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev v Liberci slavnost-
ně pokřtili Patroni festivalu Lukáš Bauer, Tomáš Verner, Roman Koudelka a Marek 
Schwarz ofi ciálního maskota EYOWF 2011 v Libereckém kraji - rampoucha Ram-
piče. Jeho autorem je liberecké grafi cké studio ListDesign.

Jak se Rampič konečně odhalil! BYLI JSME 
PŘI TOM

RAMPIČOVO 
OKÉNKO

Tak mě právě pokřtili! Jsem velký ram-
pouch Rampič Fundič a stal jsem se mas-
kotem 10. Zimního evropského olympij-
ského festivalu mládeže (EYOWF) 2011. 

Všichni borci, kteří dorazí na tenhle festi-
val, se můžou spolehnout, že si je parádně 
prověřím. Jak já jim budu pořád v patách 
a dám jim zabrat! Běžcům občas zlomím 
hůlku a vyměním „mázu“, hokejistům hned 
na začátku šoupnu vlastňáka, sjezdařům 
shodím branku nebo pošlu mlhu, skokanům 

zase vítr a snowboarďákům hustou chume-
lenici, krasobruslařům občas podrazím nohu 
a překroutím piruetu, biatlonistům zatemním 
mušku tak, že netrefí ani vrata od stodoly! 
A hned uvidíme, jak si se všemi nástrahami 
poradí a jak to s nimi zamává, zatímco já 
se budu za stromem škodolibě smát, až se 
budu za ledový pupek popadat☺
Slibuji, že budu hodně poťouchlý i tvrdý sou-
peř a na souboje s ostatními se už hrozně 
moc těším. No, a když přesto někdo všech-
ny moje nástrahy, lsti a pastičky úspěšně 
zvládne a půjde si dokonce v cíli pro medaili, 
tak mu nakonec uznale zatleskám a nabíd-
nu mu i své ledové objetí. Protože to bude 
opravdový šampion, kterého hned tak něco 
nezaskočí a stane se jednou velkou hvěz-
dou i mezi dospěláky.

Takže sportu zdar a mně ještě větší! A pro-
tože jsem in, už mám samozřejmě i svůj 
facebook. Tam se mnou můžete kdykoliv 
pokecat.

Váš Rampič Fundič

Jsem 
rampouch, 
povoláním 
maskot

Patroni EYOWF 2011 (zleva):Tomáš Verner, Lukáš Bauer, Roman Koudelka a Marek Schwarz při křtu maskota

Z jednání EOV na Maltě

Na Maltě 
s potleskem
Zástupci organizačního výboru EYOWF - výkon-
ná ředitelka Kateřina Nyčová a ředitel obecně 
prospěšné společnosti EYOWF 2011 Martin Dit-
rich - se zúčastnili v maltské metropoli La Valet-
tě semináře Asociace evropských olympijských 
výborů (EOV). Součástí třídenní akce byla také 
ofi ciální prezentace aktuálního stavu příprav 
festivalu 2011.

„Naše prezentace trvala zhruba dvacet minut. 
Myslím, že se vydařila, neboť účastníci jednání ji 
vyprovodili potleskem. Žádné doplňující dotazy 
nezazněly - dílem i proto, že jsme všem delegá-
tům předali desky s veškerými informacemi, spe-
ciálním vydáním newsletteru a také antistresovým 
míčkem s logem☺ Nejvíc samozřejmě potěšila 
chvála, které se nám dostalo z úst samotného 
předsedy EOV Patricka Hickeyho a předsedy komi-
se EYOWF Guida de Bondta. To jen potvrzuje, že 
z hlediska příprav jsme na dobré cestě a vysokou 
laťku se musíme snažit stále udržet,“ zhodnotila 
průběh jednání Kateřina Nyčová.

V dalším průběhu semináře se členové organi-
začního výboru EYOWF 2011 zaměřili na řešení 
organizačních a provozních záležitostí i dolaďová-
ní a navazování kontaktů se zástupci jednotlivých 
národních olympijských výborů.

Maskot EYOWF 2011 -                                  Všichni účastníci tiskové konference      Rampič přichází na svůj křest

   rampouch Rampič Fundič                                   se také nechali zvěčnit s maskotem


