
Všestrannou generálkou na
EYOWF 2011 se pro jeho or-
ganizátory stane vrcholná
mládežnická akce České republiky určená žá-
kům základních škol – Hry IV. zimní olympiády 
dětí a mládeže (ODM) 2010, která se v Libe-
reckém kraji uskuteční již na přelomu letošního 
ledna a února. Tato soutěž prověří dokonale 
kvalitu všech sportovišť, připravenost členů 
organizačního týmu ve všech sekcích i akce-
schopnost dobrovolníků. Získané zkušenosti 
nepochybně přispějí k uspořádání festivalu 
2011 na vysoké úrovni.

Sportovní areál Břízky 
v Jablonci nad Nisou, 
kde se uskuteční závody 
v biatlonu, prochází od 
loňského roku úprava-
mi a vylepšeními. Před 
nedávnem zde vyrostlo nové sociální zařízení, 
v souladu s předpisy Mezinárodní unie biatlo-
nu se postupně rozšiřují tratě včetně trestného 
kola. V průběhu roku 2010 dojde k navýšení 
počtu stálých servisních buněk. 

V sobotu 16. ledna se 
v Konferenčním sále 
Centra Babylon Liberec 
bude konat setkání orga-
nizátorů festivalu 2011 
s většinou ze 150 dob-
rovolníků, kteří se zatím 
př ihlási l i  do EYOWF 
Teamu. Cílem tohoto setkání je předání maxi-
ma informací a seznámení s obsahem i systé-
mem spolupráce během ODM 2010 i EYOWF 
2011. Konečné nominace na festival se dočkají 
na základě svých schopností a aktivity pouze 
ti nejlepší.

Evropská unie podpoří částkou dva miliony eur (více než 52 milionů korun) pořádání 
10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém 
kraji. Festival se tak stane první sportovní akcí v historii České republiky, spolufinan-
covanou z evropských peněz. Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler to vnímá 
jako ocenění významu této akce i její celoevropské dimenze.

Stanislav Eichler:  
Evropská unie podpoří zimní festival 2011

EYOWF 2011 je organizačně i počtem 1 500 
účastníků ze 49 zemí největší sportovní udá-
lostí, která se dosud v České republice usku-
tečnila. Domnívám se, že Evropský parlament 
ve Štrasburku při schválení podpory zohlednil 
přínos tohoto festivalu nejen z hlediska samot-
né soutěže či šíření myšlenek olympismu, ale 
především v motivaci mládeže k aktivnímu 
sportu i dalším pohybovým aktivitám u nás i na 
celém kontinentu. Pro nás to znamená obrov-
ský diplomatický úspěch.

Jakým způsobem česká strana oslovila pos-
lance Evropského parlamentu se žádostí 
o podporu EYOWF 2011?

Stalo se tak na základě společné iniciativy 
Libereckého kraje, českých poslanců v Evrop-
ském parlamentu, Zastoupení Libereckého 
kraje v Bruselu i organizačního výboru EYOWF 
2011. Europoslanec Jiří Havel předložil návrh 
nejprve v rozpočtovém výboru parlamentu, 
kde ho podpořili další čeští a zahraniční kole-
gové. Schvalovací proces, který trval několik 
měsíců, vyvrcholil závěrečným hlasováním 
Evropského parlamentu loni v prosinci.

EYOWF 2011 je vůbec první sportovní akcí 
v České republice, na kterou přispěje Ev-

Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 

EYOWF 2011 info
10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 2011 
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Ohlédnutí za událostmi roku 2009
Co čeká organizátory letos?
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Břízky v novém

Citát měsíce

ROZHOVOR 
MĚSÍCE

ropská unie. Kde jste čerpali inspiraci?

Inspirovali jsme se u organizátorů festivalů 
v roce 2009 – zimního ve Szczyrku a letního 
v Tampere. Spolupráce s nimi byla výborná 
a velice rádi nám předali své zkušenosti. Tyto 
vstřícné kroky Unie pouze potvrzují, jak obrov-
ský význam přikládá celoevropským mládež-
nickým aktivitám a jak významnou akci Libe-
recký kraj v roce 2011 přivítá.

Liberecký kraj přispěje celkově na pořada-
telství festivalu částkou 128 milionů korun. 
Znamená to, že nyní částku ve výši dvou 
milionů eur ušetří?

Evropská unie přidělila tuto sumu na organi-
zaci EYOWF 2011. V příštích měsících zašle 
i podrobné podmínky, které bude nutné pro 
přidělení těchto prostředků splnit. Příspěvek 
se může vázat například na uspořádání celo-
evropské konference organizátorů mládežnic-
kých soutěží, různých seminářů a školení, dále 
na metodickou, edukativní či charitativní čin-
nost. Po odečtení těchto nákladů získá Libe-
recký kraj částku, o kterou sníží svůj příspě-
vek na EYOWF a naopak jí bude moci posílit 
svůj rozpočet – například v oblasti grantové 
politiky.

Ostrý test dobrovolníků

„Na EYOWF 2011 budeme maximálně připrave-
ni. Sportovcům nabídneme dobře připravená 
sportoviště, bezvadně zorganizované soutěže 
a fungující logistiku.“

RADEK CIKL, 
náměstek hejtmana 
Libereckého kraje
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přesně rok bude 12. února 2010 zbývat 
do startu EYOWF 2011 - ten den začnou 
i Zimní olympijské hry ve Vancouveru

ČÍSLO MĚSÍCE

Krok za krokem loňským rokem
Rok 2009 přinesl z pohledu organizačního 
výboru EYOWF 2011 tyto nejvýznamnější 
události:

Leden
Úvodní tisková konference EYOWF 2011 spoje-
ná se slavnostním křtem loga za účasti hejtmana 
Libereckého kraje Stanislava Eichlera a předse-
dy Českého olympijského výboru (ČOV) Milana 
Jiráska.

Zástupci Libereckého kraje a organizačního 
výboru EYOWF 2011 převzali v polském Szczyr-
ku, kde se konal zimní EYOWF 2009, pořadatel-
skou vlajku - symbol festivalu.

Duben
Organizační výbor zahájil nábor dobrovolníků, 
kteří se budou spolupodílet na přípravách a prů-
běhu festivalu. EYOWF Team vytvoří zhruba 
500 členů.

Květen
Byly zveřejněny výsledky exkluzivního výzkumu, 
který pro organizační výbor zpracovala agentura 
Factum Invenio. V devíti městech a na dvanácti 
středních školách Libereckého kraje odpovídalo 
777 studentů na otázky týkající se jejich volno-
časových aktivit. Výsledky sloužily jako podklady 
pro vznik speciálního doprovodného programu 
na podporu EYOWF 2011 pro žáky základních 
a studenty středních škol v regionu.

Červenec
Delegace organizačního výboru a Libereckého 
kraje se zúčastnila letního festivalu 2009 v Tam-
pere. Cílem pobytu bylo především získat zku-
šenosti z pořadatelství takovéto akce a seznámit 
se s kvalitou sportovišť i zázemím.

Srpen
Organizační výbor ve spolupráci s EOV (Asoci-
ace evropských olympijských výborů), jednotli-
vými pořadatelskými městy a ČOV zkompletoval 
historickou medailovou bilanci jednotlivých disci-
plín ze všech předešlých devíti ročníků zimních 
festivalů.

Září
Slavnostní start rok a půl trvajícího speciálního 
doprovodného programu vyCOOL se! pro žáky 
základních a středních škol na podporu EYOWF 
2011. Jeho smyslem je nejen vtáhnout mládež 
do ojedinělé atmosféry festivalu, ale zajíma-
vými aktivitami ji zejména motivovat k pohybu 
a sportu.

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler 
jmenoval sportovního diplomata a lyžařského 
činovníka Romana Kumpošta čestným preziden-
tem organizačního výboru EYOWF 2011. Členy 
čestného předsednictva se stali Milan Jirásek, 
předseda ČOV, a Stanislav Eichler, hejtman 
Libereckého kraje.

Listopad
Pořadatelé EYOWF 2011 prošli úspěšně detail-
ním hodnocením stavu připravenosti na základě 
inspekční návštěvy Janka Dvoršaka, předsedy 
koordinační komise EOV pro EYOWF 2011.

Zástupci organizačního výboru EYOWF 2011 
prezentovali aktuální stav příprav na 38. zase-
dání Valné hromady EOV v Lisabonu. 

Prosinec 
Evropská unie poskytla na pořádání EYOWF 
2011 finanční dotaci ve výši dva miliony eur 
(více než 52 milionů korun). Festival se tak stal 
první sportovní akcí v historii České republiky 
spolufinancovanou z evropských peněz. 

JAK ŠEL ČAS

Plný diář 
na rok 2010 
Organizační výbor festivalu 2011 má plné 
ruce práce i v tomto roce. Co důležitého se 
objeví na programu?

Leden/únor
Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže České 
republiky - generálka na EYOWF 2011 

Duben
Představení oficiálního maskota festivalu

Květen
Prezentace projektu EYOWF šéfům misí a ge-
nerálním sekretářům národních olympijských 
výborů (NOV) na seminář i Asociace evrop-
ských olympijských výborů (EOV) 

Listopad
Inspekce koordinační komise EYOF 
Seminář technických delegátů 
Seminář šéfů misí v Liberci 

Prosinec
Prezentace stavu příprav EYOWF na 39. zase-
dání Valné hromady EOV 


