Festival 2011 s imageovým spotem

Slavná jména pomohou
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Organizační výbor
zimního festivalu 2011
ce
vám přeje krásné Váno
a šťastný Nový rok!

Kateřina Nyčová:

rozhovor měsíce

V Lisabonu zaznělo pozitivní hodnocení příprav
prezentací, všichni byli časově nesmírně limitováni. Přesto si myslím, že jsme i v krátkém čase
dokázali zmínit vše podstatné. V premiéře jsme
zde uvedli také prezentační klip EYOWF 2011,
který více přibližuje nejen místo konání akce,
tedy Liberecký kraj, ale i jednotlivé sporty.

Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organizačního výboru EYOWF 2011

Koncem listopadu prezentovali pořadatelé připravenost 10. Zimního
evropského olympijského festivalu
mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji na 38. zasedání Valné hromady Asociace evropských olympijských výborů (EOV) v Lisabonu.
Zúčastnila se ho i Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organizačního výboru EYOWF 2011.
Kromě představení projektu před širokým
plénem hostů se dvoudenní zasedání neslo hlavně ve znamení osobních schůzek
s představiteli EOV, zástupci národních olympijských výborů a pořadatelů olympijských
festivalů i Her.

Jaké konkrétní informace o EYOWF 2011
jste delegátům valné hromady představili?
Na celodenním zasedání všech účastníků
jsme v rámci naší oficiální prezentace shrnuli
podobu festivalu a přiblížili nejbližší plány příprav. Přivezli jsme s sebou i speciální vydání
zpravodaje festivalu vytvořené přímo pro
tuto událost, ve kterém jsme shrnuli nejdůležitější a zároveň nejaktuálnější body týkající se festivalu 2011. Především jsme ale
kladli důraz na osobní setkání s delegáty valné hromady.
Byli členové zasedání s vaší prezentací
spokojeni?
Musím říci, že reakce předsednictva i delegátů valné hromady byla velmi pozitivní. Během
dvou dnů se dostalo na program velmi mnoho

Kteří jiní pořadatelé sportovních akcí se
na zasedání v Lisabonu představili?
Kromě nás vystoupili také organizátoři dalších nadcházejících sportovních akcí – například zimní olympiády ve Vancouveru 2010
či letní v Londýně 2012, dále Letních světových her mládeže v Singapuru 2010 i zimních
v Innsbrucku 2012. Byli zde rovněž zveřejněni
kandidáti na letní a zimní evropské festivaly
v roce 2015. Zajímavé určitě je, že jedním
z aspirantů na letní festival je Brno, jehož
soupeřem bude při volbě gruzínské hlavní
město Tbilisi.
Jaké nejdůležitější závěry vyplývají pro
organizační výbor z Lisabonu?
Po důležité inspekční návštěvě kontrolní
komise EOV pro E YOWF 2011 zač átkem
listopadu je to další kladné ohodnocení naší
práce. V mezinárodním měřítku je Česká
republika vnímána jako pořadatel na vysoké
úrovni, a proto nesmíme v našem úsilí polevit.
Za dva měsíce nás čeká celorepubliková soutěž Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže
ČR (ODM), která bude důstojnou generálkou
na EYOWF. Od jara přípravy na EYOWF 2011
zintenzivníme, doladíme jednotlivé sekce
a připravíme technický manuál a manuál pro
šéfy misí, což jsou dva nejdůležitější dokumenty festivalu.

Organizační výbor EYOWF 2011, Masarykova 457/4, 460 01 Liberec, tel.: +420 484 840 235, info@eyowf2011.cz, www.eyowf2011.cz
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Festival 2011 s imageovým spotem
Organizační výbor EYOWF 2011 připravil
tříminutový televizní imageový spot, který veřejnosti představuje pořadatele, Liberecký kraj, i osm soutěžních disciplín festivalu 2011. V hlavní roli tohoto spotu jsou
především hravost, kostky a teenagerovský temperament.
Klip pro EYOWF 2011 vyrobila společnost
FTJ Video, jež před pěti lety vytvořila i spot
na kandidaturu Liberce pro mistrovství světa
v klasickém lyžování 2009. „Hodně záběrů
jsme pořídili na festivalu EYOWF v polském
Sczyrku, který se letos pořádal. Další materiál poskytla Česká televize, Tipsport arena
v Liberci nebo liberecký klub krasobruslařů BK
Variace,“ vysvětluje Tomáš Forejt, majitel společnosti FTJ Video.
Častým motivem klipu jsou zrychlené záběry,
ze kterých je patrná dynamika, ruch a život
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v regionu. Dvě vteřiny původního klasického
záběru jsou ve filmu zrychleny až desettisíckrát a natáčí se třeba celý den.
Ústředním námětem jsou děti a kostky, které
postupně odkrývají podoby Libereckého kraje
a znázorňují osm soutěžních disciplín. „Oslovili jsme skupinu studentů přímo z Liberce, kteří
se dále objevují i v ostatních materiálech festivalu. Celkovou dynamičnost klipu doplňuje
také hudba, kvůli které jsme pomyslně překonali i oceán. Hudební společnost totiž sídlí až
v Kanadě. Byla to pro nás opravdu výzva,“ dodává Tomáš Forejt.
Imageová upoutávka na EYOWF 2011 bude
připravena i v kratší, půlminutové verzi. Organizátoři poprvé představili spot koncem listopadu na zasedání Valné hromady Asociace
evropských olympijských výborů v Lisabonu,
kde se setkal se značným ohlasem.

Citát měsíce
„Hlavní přínos EYOWF 2011 pro region
vidím v propagaci Libereckého kraje v rámci evropského olympijského hnutí a přede vším v propagaci sportu mládeže.“
ROMAN KUMPOŠT,
čestný prezident
organizačního výboru
EYOWF 2011

Chystá se nová sekce
Od dubna příštího roku zahájí v rámci organizačního výboru EYOWF 2011 naplno činnost
nový department pro potřeby a požadavky
národních olympijských výborů (NOV). Ten
ihned začne pravidelnou spolupráci a komunikaci s jednotlivými výbory. Delegace všech
účastnických zemí budou postupně informovány o přípravách a detailním dění v souvislosti s festivalem 2011, o kterém se dosud
dozvídaly vesměs z pravidelných měsíčních
zpravodajů EYOWF info, webových stránek
a prezentací organizátorů.

Čtvrtletník pro dobrovolníky
i m a g e

V listopadu organizátoři odstartovali intenzivní
náborovou kampaň k získání nových dobrovolníků, kteří se budou podílet na přípravách
EYOWF 2011 i dalších sportovních akcí. Do
EYOWF Teamu se dosud přihlásilo 130 uchazečů, na festival je jich potřeba 500. Nově vychází
v těchto dnech také speciální čtvrtletní zpravodaj pro dobrovolníky. Z něj se dozvědí novinky
z dění okolo festivalu 2011, podrobné informace k sekcím, do kterých se zapojí či termíny
společných setkání a školení.
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Manažerka pod čepcem
Dovolená na Maltě se stala osudnou manažerce
marketingu EYOWF 2011 Radaně Slaninové.
Z ní už se vrátila jako vdaná paní Kubešová.
V hlavním městě Vallettě si 28. října vzala svého
dlouholetého přítele Pavla. „Byl to velmi emocionální a současně i kuriózní zážitek. Obřad
prováděla oddávající v angličtině. Svědky, zahraniční studenty, jsme si sehnali přes Facebook a hudební doprovod Mika Oldfielda jsme
pouštěli přes iphone. Podle maltských zákonů se navíc nesmíme nikdy rozvést,“ popsala
nevšední svatební zážitek Radana Kubešová.
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Pomohou slavná jména
Na organizaci a průběhu
EYOWF 2011 v Libereckém kraji se budou podílet
také bývalí úspěšní čeští
sportovci, kteří posílili řady
organizačního týmu festivalu. Ředitelem závodů
v biatlonu bude Jan Matouš,
dvojnásobný akademický mistr světa v biatlonu a účastník několika Zimních olympijských
her, v současnosti viceprezident Českého svazu biatlonu. Alpské disciplíny povede česká
legenda v alpském lyžování Bohumír Zeman
(na snímku), mj. vítěz kombinace Světového
poháru v Kitzbühelu v roce 1981, který je nyní
starostou Špindlerova Mlýna.

Číslo měsíce

407

počet dní, které od začátku roku 2010
zbývají do zahájení EYOWF 2011
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