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Fakta, rekordy a kuriozity EYOWF 2011
Vybrali jsme ze startovních a výsledkových listin, opsali
z poznámkových bloků a vysledovali na sportovištích…
Nejmladší účastnice: krasobruslařka Marta
z Arménie s datem narození 28. června 1996.

Grigorjanová

Nejstarší účastnice: běžkyně Katja Galstjanová z Arménie, která oslavila letos 1. ledna osmnáctiny.
Nejúspěšnější závodnice: biatlonistka Laura Dahlmeierová
z Německa, držitelka tří zlatých medailí.
Nejpočetnější výprava: Rusko s 98 členy.

Úvodní slovo

Nejmenší výpravy: Albánie, Moldavsko a Monako se 3 členy.

Milí Týmáci,
přemýšlíme, jakými vhodnými slovy začít úvodní slovo posledního dobrovolnického čtvrtletníku
EYOWF 2011. Je měsíc po akci a nám všem se honí hlavou hromada myšlenek, dojmů a vzpomínek na krásnou olympiádu, kterou celý náš tým organizátorů společně s vaší vynikající pomocí
uspořádal na výbornou! Nejen Liberecký kraj, ale celá Česká republika může být hrdá na velkolepé uspořádání 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 2011 ‒ a to
byl náš cíl, který jsme společnými silami splnili!

Nejsportovnější gesto: sjezdař Miha Hrobat ze Slovinska, který
sám upozornil jury, že ve slalomu neprojel regulérně brankou.

Uplynuly nezapomenutelné dva roky spolupráce s vámi. Dva roky, kdy se vytvářelo těleso
pětiset pracovitých a odhodlaných lidí, kteří dokážou táhnout za jeden provaz. Setkávali jsme se
s vámi na společných školeních i týmáckých akcích, setkáních jednotlivých sekcí, na projektech
vyCOOLse!. V rámci těchto událostí předcházejících samotnému festivalu jsme měli možnost
vzájemně se poznat a navázat tak nová přátelství. Jsme velice rádi, že jsme měli čest poznat
tolik výjimečných lidí, kteří byli ochotni v rámci svých časových možností najít mezi svými
každodenními aktivitami volno a pomoci nám.
Věříme, že si každý z vás odnesl z EYOWF 2011 krásné a nezapomenutelné zážitky a v neposlední řadě i nová přátelství. Tímto vydáním týmáckého čtvrtletníku, ve kterém jsme se snažili
shrnout EYOWF 2011, se s vámi však budeme muset rozloučit L EYOWF 2011 je pryč, ale
vzpomínky na tuto jedinečnou událost většině z nás jistě utkví v paměti na dlouhou dobu. Jsme
přesvědčeni, že na krásné okamžiky si vzpomenete i díky DVD, které vám zasíláme…
Doufáme, že se s vámi v budoucnu znovu setkáme na jiných akcích! Bylo nám potěšením
s vámi spolupracovat.
Za celý organizační výbor se s vámi loučí
Vanda Šulcová					Tereza Milerová
Koordinátorka dobrovolníků				Manažerka dobrovolníků

Nejsmutnější účastník: sjezdař Barios Gros Gabriel z Andorry,
jenž utrpěl v tréninku natolik těžká zranění, že skončil v liberecké
nemocnici a strávil tam celý festival.

Nejzklamanější reprezentant: český hokejista Josef Mikyska,
jehož připravilo zranění třísla na posledním tréninku o start i zapálení olympijského plamene.
Nejvyšší návštěva: 4 500 diváků na zahajovacím ceremoniálu
13. února.
Nejvkusnější výprava: nejvíc se líbili oranžoví Nizozemci, těsně
za nimi skončila Ukrajina a Švédsko.
Nejmlsnější zákazníci: 27 majitelů dortů, kteří v průběhu
EYOWF 2011 oslavili své narozeniny.
Nejoblíbenější host: maskot Rampič, objevující se hned v trojím vydání v průběhu akce v areálech, ulicích měst i olympijské
vesnici.
Nejčtenější tiskovina: každodenní vydání česko-anglických novin COOL News s celkovým nákladem 21 000 výtisků.
Nejúsměvnější výmluva: jejím autorem je český závodník v severské kombinaci Ondřej Kelnar, který vysvětlil svůj pád na trati
silným poryvem větru.
Nejukrytější návštěvník: bývalá krasobruslařka Katarina
Wittová, která navzdory snahám mnoha médií udělila interview
pouze jediné – redaktorovi COOL News.

Nejrozčilenější trenér: šéf slovenských sjezdařů Martin
Chorogwicki po protestu Švýcarů a následné diskvalifikaci jeho
svěřenců, kterou přišli o postup do finále v soutěži družstev.
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Členové OV vzkazují…
Kdybych mohla, ocenila bych speciální cenou všech pět set dobrovolníků, kteří se podíleli nejen
na průběhu festivalu, ale i na jeho přípravách dlouho před oficiálním začátkem. Vaše pomoc byla
pro celý organizační výbor naprosto stěžejní a neexistuje nic, čím bychom vám za to mohli dostatečně poděkovat. EYOWF 2011 nám ukázal, že člověk sám je při takto velkých akcích mnohdy
bezmocný, že důležitý je tým jako celek, ve kterém všichni táhnou za jeden provaz. A nám se
povedlo takový tým během festivalu vytvořit a vy, dobrovolníci, jste byli jednoznačně jeho nedílnou součástí. Jsem na vás opravdu pyšná! Nejen, že vám za pomoc na EYOWF 2011 děkoval
osobně Patrick Hickey na dobrovolnické párty, ale dokonce by vás, EYOWFí dobrovolníky, chtěli
mít Britové na olympiádě v Londýně v roce 2012. K tomu stačí dodat jediné: Týmáci, klobouk dolů
a DĚKUJEME! Velké díky patří jednoznačně všem „našim“ Týmákům ze sekce Volunteers, kteří
se v průběhu festivalu starali o to, aby vám všem ostatním bylo co nejlépe a nic vám nechybělo.
Vanda Šulcová, koordinátorka dobrovolníků

Za sekci Medical všem dobrovolníkům moc děkuji, byli jste fajn a byla radost s vámi spolupracovat.
Lenka Halamová, manažerka zdravotního zabezpečení
Milí přátelé, díky vám všem se všichni hosté našeho festivalu cítili jako VIP – všichni ocenili vaši
ochotu, obětavost i profesionalitu. Ocenění pro vás přišlo i z míst nejvyšších, pan prezident Evropského olympijského výboru Patrick Hickey nám napsal:
„Please allow us to congratulate you personally on the outstanding success of the Liberec
2011 Winter EYOF, and please also extend our congratulations to all the excellent team at
the Organising Committee and to the volunteers.“
I já děkuji všem a těším se na další případnou spolupráci!
Kateřina Zelenková, manažerka VIP & Guests Services
Rádi bychom Vám tímto ještě jednou poděkovali za vaši spolupráci při konání EYOWF 2011. Byli
jste pro nás důležitým článkem a vaše pomoc pro nás byla důležitá. Doufáme, že tato akce se vám
líbila tak jako nám a že to také nebyla poslední příležitost, při které jsme se mohli setkat. Děkujeme
za sekci Security.
Zdeněk Chyba, Lída Balková, Zdeněk Chyba ml.,
Jan Lorenc, Ivan Mareš a Fanda Balek
Všem dobrovolníkům ze sekce ubytování bychom chtěli moc a moc poděkovat za spolupráci a pomoc během EYOWF 2011. Byli jste všichni skvělí a doufáme, že se třeba ještě někdy někde sejdeme. Bez vás by to nešlo!! Díky!
Klára Valentová, manažerka ubytování

Pro úspěšné zvládnutí sportovní akce je důležité mít tým kvalitních rozhodčích. Pro uspořádání
takto rozsáhlého sportovního festivalu, jakým EYOWF byl, je však potřeba ještě spolupracovat se
stejně kvalitními dobrovolníky. A těmi jste vy všichni rozhodně byli. Díky vašemu úsilí a nadšení
je celý festival velmi kladně hodnocen sportovními odborníky z celé Evropy, jejich spokojenost je
z velké části vaše zásluha. Díky vám za to!
Ivo Gréger, sportovní ředitel
Vážení NOC asistenti, děkuji vám všem za super odvedenou práci. Že to nebylo jednoduché, víte
vy i já a moc vás všechny chválím za zvládnutí všech „situací“ a že jich bylo ‒ držte se a na příští
akci s vámi všemi počítám do týmu.
Marie Sokolová, manažerka NOCs Relations & Services
Kdyby šla našim mladým biatlonistům střelba stejně dobře jako pomoc dobrovolníků, tak jsme
mohli mít kupu medailí.
J. Krupčík, koordinátor dobrovolníků biatlonu
Ahoj kamarádi, byli jste skvělý tým a věřím, že jsme se spolu neviděli naposledy.
Jan Kubeš, manažer Observer Programme
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Vesecký běžecký areál osiřel, ale myslím, že do světa se roznesla zpráva o profesionálně připravených a uspořádaných závodech. Dobrovolníci se stali součástí týmu pořadatelů a splnili všechny
úkoly. Byli tak jedním z důležitých článků řetězce navazujících činností, které vedly k tomu, že si
mladí závodníci odnesli první důležité zkušenosti z vrcholné soutěže se vším, co k tomu patří. Obzvláště bych rád poděkoval všem ženám v týmu dobrovolníků, které nejen splnily svoje úkoly, ale
dokázaly pomoci i tam, kde třeba chvíli byl nedostatek rukou například k přípravě stadionu. Věřím,
že ještě budeme mít příležitost potkat se při některé další významné sportovní akci.
Arnošt Hlaváček, manažer běhu na lyžích
Společně jsme dokázali pobavit budoucí hvězdy sportu, což nebyl lehký úkol. Bez dobráků ve Fun
zóně bychom Evropě neukázali, že sportovce umíme kvalitně zabavit a pobavit. Za to všem děkuji!
Byli jste skvělí!
Martin Trita, manažer Fun Zone
Chtěla bych poděkovat za svou sekci OC Office svým dobrovolníkům. Byli jste úžasní a zvládli jste
skoro i nemožné. Díky, díky, díky.
Jarmila Böhmová, office manažerka
Většina z vás si tvrdě mákla a v areálech trávila hodně času. Vážím si vaší pomoci, děkuji vám
všem a věřím, že kromě vzpomínek na práci jste si odnesli i fajn zážitky. Tak na Kabátech...
Jiří Erben, Operations Manager
Všem dobrovolníkům ze sekce Ceremoniály děkuji. Byli jste skvělí!
Pavel Jakubec, manažer doprovodných programů a ceremoniálů
Holky byly jste nám oporou po celou dobu krasobruslařských soutěží! Děkujeme především
za vaši spolehlivost a samostatnost. Přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem veškerém dalším
počínání! Zdravím!
Jitka Mokrá, manažerka krasobruslení
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Když začne rock, hip-hop nebo blues,
vzpomeňte si na šrumec s uzávěrkou COOL News.
Co to stálo nervů, vypětí a křiku,
abychom v tiskárně s novinami měli kliku.
Díky také tomu, koho napadla skvělá idea,
že budeme natáčet i vtipná videa.
Na emoce a smích stačily vždy jen dvě minuty,
přesto jsme „poznamenaly“ mnohé mladé životy.
Na webu byly výsledky, zprávy a fotky,
které sledovali sportovci, hosté i tetky.
Denně si v nich četla i Evropa celá
a pokaždé tam našla to, co chtěla.
Pět mediapointů a dvě tisková střediska
byla pro všechny žhavá informační ohniska.
Na občasné výpadky připojeni Wifi
nalezli jsme brzy velice účinné grify.
Všem dobrákům každý z nás třikrát hurá zvolá,
snad to pro vás byla dostatečně dobrá škola.
Třeba se zas jednou sejde tahle naše partička,
až se v Česku objeví další bezva akcička.
Vladimír Zemánek a Eva Hromádková, sekce komunikace a média
Všem dobrovolníkům, kteří se stali plnohodnotnými členy sekce snowboardingu, bych jménem celého týmu
chtěla moc poděkovat. Byli jste skvělí a doufám, že se uvidíme u dalších akcí. Za celý tým jedno velké díky!
Lenka Dvořáková, ředitelka závodů ve snowboardingu
Moc vám děkujeme, byli jste skvělí! Kdyby byla ještě někdy u nás podobná akce, budeme s vámi,
milí dobrovolníci, moc a moc rádi zase spolupracovat.
Aleš Krýzl, manažer alpských disciplín
Zdravíme všechny dobrovolnice ze sekce akreditace! Ještě jednou vám všem děkujeme za vaši
spolupráci a moc si ceníme toho, že jste byly zrovna naše dobrovolnice! Byly jste super!!!
Katka Krausová a Bára Samková, sekce akreditace
Odvážní ti, kteří se upsali marketingu! Podařilo se vám, mimo jiné, neúnavně upevňovat ten nejlepší obraz festivalu u veřejnosti, prodat všechny suvenýry, provětrat řádně maskota, soutěžit s veřejností na sportovištích, zajistit čerstvé Cool News k ranní kávě a v neposlední řadě hasit, co se dalo!
Navíc jste byli všichni kreativní, samostatní, flexibilní a vytrvalí ‒ díky vám za to!
Radana Kubešová, koordinátorka marketingu
Dobrovolníci ze sekce Transport byli výborným týmem, a to v každém areálu. V průběhu týdne
byli v kontaktu s dispečinkem a regulace dopravy a parkování na základě vystavených průjezdek
probíhala na výbornou. Jejich práce byla skvělá a mohli jsem se na ně stoprocentně spolehnout!
Za to jim patří velké DÍKY!
Petra Balčíková, manažerka dopravy
Dobrovolníci ze sekce stravování odvedli skvělou práci! Mohli jsme se na ně vždy spolehnout
a díky nim byli všichni hladovci festivalu vždy a včas nasyceni. Vzájemná spolupráce se všemi
dobrovolníky byla perfektní a my jim moc děkujeme za pomoc.
Zdeněk Lindr, manažer stravování
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NEJ dobrovolníci EYOWF 2011
Nejen sportovci byli za své sportovní výkony během EYOWF 2011 oceněni. Obrovský dík patří rovněž pěti stovkám dobrovolníků, kteří významnou měrou přispěli k hladkému průběhu festivalu a po zásluze i oni
sklízejí slova chvály. I v rámci celého EYOWF Teamu se proto hlasovalo
o NEJ dobrácích.
Absolutním vítězem, tím nejpracovitějším, nejspolehlivějším a nejochotnějším
členem EYOWF Teamu se stal dvacetiletý Marek Cimbál, který pomáhal v sekci
transport. Marek měl na starosti zajištění přepravy všech významných VIP hostů
festivalu v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev. Jeho obrovské nasazení, skvělou a hlavně samostatnou práci si pochvalovali nejen hosté, ale i manažeři ostatních sekcí
a kolegové z řad dobrovolníků. Proto si mladík ze Semil titul NEJ Týmák bezpochyby zaslouží, stejně jako hlavní cenu, herní konzoli X Box v hodnotě 8 tisíc korun.
Ani další členové dobrovolnického týmu však nepřišli zkrátka. Manažeři jednotlivých sekcí měli rovněž možnost nominovat své vlastní dobrovolníky za mimořádný čin, vysoké nasazení, efektivitu a výkonnost. Mezi ty, jejichž práci si vedoucí
sekcí nejvíce považovali, patří Petra Bukvicová, Eva Matulová a Jiří Sládek ze
sekce NOC, Radek Priputen a Petr Klápště za práci na sportovním dispečinku,
Lucie Steinerová, Jan Dvořák a Jan Bartůněk ze sekce technického zabezpečení, Marek Bureš z Fun zóny, Jan Exner ze sekce komunikace, Jakub Valenta
z cateringu, Dáša Stárková, Mironka Nováková, Tomáš Maštálko za svou práci v promotion a marketingu, Richard Koubek a Blanka Ducháčková ze sportovní sekce snowboardingu, Martin Bláha a Josef Staňek ze sekce běžců na lyžích, Jakub Janata za IT servis a Romana Kadlecová ze sekce dobrovolníků.
V další dílčí kategorii vybírali dobrovolníci na post nejoblíbenějšího člena EYOWF
Teamu kandidáta sami mezi sebou. Nejvíce hlasů získala od svých kolegů Kateřina Švejdová, která vypomáhala v sekci dobrovolníci. O jeden hlas méně získala její kolegyně ze stejné sekce Markéta Knopová. Třetí nejoblíbenější tváří
se stala Michaela Kropáčková ze sekce catering, následovaná Karlem Plocem
z technického zabezpečení a Věrou Týfovou ze sportovní sekce.
Speciální ocenění získal od organizátorů
pan Vladimír Vele, který letos v červnu
oslaví krásných 90 let. Nejstarší člen
EYOWF Teamu se během festivalu v rámci
sekce NOC staral o německou sportovní
výpravu. Druhou oceněnou byla pětatřicetiletá Pavla Kekulová, rovněž ze sekce
NOC, která svou účastí dokázala sílu vůle
a nesmírné bojovnosti. Přestože bojovala s těžkou nemocí, nad nepřízní osudu
zvítězila a během festivalu významně pomáhala. S oceněním se nezapomnělo ani
na trojici dobrovolníků, kteří se pravidelně
účastnili veškerých akcí spojených s přípravami EYOWF 2011 již od samotného založení EYOWF Teamu v roce 2009. Těmito služebně nejstaršími dobrovolníky jsou Hana Řeháková, Helena Linková a Dagmar Neumannová.
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Napsali jste nám
Ahoj, chtěl bych celému organizačnímu výboru poděkovat za uspořádání EYOWF 2011 v Liberci. Tahle
akce mě naplnila jak po stránce sportovní, tak i lidské.
Zažil jsem krásný týden, který zařazuji mezi jeden
z nejlepších v mém dosavadním životě. Našel jsem si tu
spoustu přátel a pevně věřím, že některá přátelství mi vydrží po zbytek života. Bylo mi ctí pomáhat
svou troškou při takhle velkolepé akci. S kamarádem jsme se dokonce domluvili, že se pokusíme
stát dobrovolníky i při EYOWF 2013 v Brašově, protože byť to byla akce mládežnická, tak se nesla
v olympijském duchu, který nás pohltil. Cituji kamaráda: „Cítím se jako malé rozmazlené děcko, kterému vzali hračku. EYOWF skončil L„. Myslím si, že to mluví za vše… Ještě jednou děkuji a přeju plno
dalších srovnatelných úspěchu v životě.
Peter Chalupianský, sekce biatlon
Děkuji za sdělení o ocenění mé práce jako dobrovolníka na úseku běžeckého lyžování. Spolupráce
s panem Arnoštem Hlaváčkem a panem Zdeňkem Seidlem, kteří moji práci řídili, byla výborná.
Jsou to odborníci a nadšenci na svém místě. Jsem rád, že jsem mohl prožít tak pěknou sportovní
atmosféru s nadšenými spolupracovníky při výborné organizaci.
Josef Staněk, sekce běhy na lyžích
Bylo mi ctí!
Veronika Benešová, NOC asistentka
Ráda bych vám všem (celému organizačnímu výboru) poděkovala! Týden s EYOWF byl jako krásná dovolená. Bylo o nás skvěle postaráno, všichni byli ochotní, milí a hrozně obětaví. Jsem hrozně
ráda, že jsem se této velké akce mohla zúčastnit a kdyby bylo na mě, hned bych jela znovu. A proto
vás prosím, až zase budou nějaké závody či olympiáda, dejte mi vědět ‒ budu moc ráda. Jsem
ochotná jet kdykoli, kamkoli. A ještě jednou děkuji
Pavlína Truhlářová, sekce bezpečnost
Díky za hezké informace týkající se závěrečného hodnocení EYOWF. Já vám potvrzuji, že pro mě
to byla rovněž velice příjemná akce a jsem rád, pokud jsem svým maličkým dílem přispěl ke zdaru
celé akce. Cítil jsem se v Liberci na sportovištích moc fajn ve velice přátelském kolektivu lidí, ať starších, či mlaďochů, kteří se rádi pohybují na sportovních akcích. Děkuji za velice krásné a praktické
oblečení, které jsme od vás dostali a které mi, doufám, hodně dlouho bude přítomnost na olympiádě
připomínat. Přeji vám mnoho dalších organizátorských úspěchů, stálé zdraví a budu se těšit na další
možné setkání s vámi. Zorganizovali jste dobrovolníky skvěle! Díky!
Miroslav Hruška, sekce biatlon
Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit této akce. Dobře se mi se všemi pracovalo, pevně věřím, že se
zase něco takového bude konat, abych se mohla opět zúčastnit jako security, společně se svými přáteli.
Petra Tomášková, sekce bezpečnost
Dobrý den, chtěl bych vám poděkovat za šanci pomáhat během EYOWF. Byl to neskutečný týden,
po kterém mi zůstane spousta nádherných vzpomínek.
Lukáš Gábor, NOC asistent
Ahoj, stále pějete ódy na dobrovolníky, ale kolik z nich ocenilo také vaší práci? Velký DÍK si zasloužíte i VY! Spokojený a dobře pracující „zaměstnanec“ je přeci tak trochu výsledkem dobrého
„nadřízeného“. Pozitivní věci: parádní přístup, skvělé jednání, výtečná strava, krásné dárky, super
ceny, parádní program, úsměvy na vašich tvářích, krásné zážitky, ochota, radost, sympatie, neúnavnost, pracovitost...To vše vás zdobilo. Negativní věci? Docela mi to chybí L Nechci porovnávat
neporovnatelné, ale jako účastník z řad dobrovolníků MS 2009 si troufám říci, že EYOWF daleko,
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DALEKO předčil MS po všech stránkách! Jsem rád, že jsem vás poznal a vedle vás i řadu dalších
nových přátel. Na závěr si troufnu říci, že ještě díky jiným okolnostem (účast na konferenci při
EYOWF) jsem prožil okolo EYOWF nejlepší týden ve svém životě! To už za napsání takovéhoto
e-mailu stojí, ne? J Opravdu mi bylo ctí.
Radek Priputen, sportovní dispečink
Dobrý den, děkuji vám za pozitivní e-mail a spokojenost je na mé straně. Jsem velice ráda, že se naše
vzájemná spolupráce osvědčila, jelikož splnila svůj účel. Velice ráda se budu vašich dalších akcí znovu
účastnit, konkrétně v sekci catering, protože je to vlastně mé současné povolání a koníček.
Marie Višňová, sekce catering
Právě jsem si přečetl vaše poděkování Týmákům. Je příjemné si ho přečíst, nic si za to člověk nekoupí, ale pohladí to po duši a zahřeje u srdíčka. A pro nic jiného to většina z nás nedělala. Takže
opravdu moc děkuji.
Jaroslav Váňa, sekce doprava
Chtěli bychom vám poděkovat za hezký přístup k nám, dobrovolníkům, se kterými jste přišli do styku. Bude se nám stýskat po dobré partě, která byla. Já jsem byla mezi mladými, kteří byli fantastičtí.
Řekli jsme si, že se určitě sejdeme při nějaké příležitosti. Oba Tomášové byli prima! Doufáme oba
s mužem, že se zúčastníme nějakých dalších aktivit, které budete pořádat. Přejeme hodně osobních úspěchů a někdy zase nashledanou.
Božena a Jindřich Šulcovi, sekce marketing a technická pomoc
Děkujeme za slova uznání. Byli jsme velice rádi, že jsme se této akce zúčastnili a mohli skromně
přispět ke zdárnému průběhu akce. My jsme byli u alpského lyžování, místy to bylo poměrně náročné, hlavně kvůli počasí v pátek 11. 2., kdy celý den pršelo, ale jinak to bylo velice pěkné a byl to pro
nás zážitek, vidět jak ti mladíci pěkně jezdí.
Emil Sokolák a Stanislav Bursa, sekce alpské disciplíny
Skvělá akce, fajn parta, jen je škoda, že vše tak rychle končí a rozprchneme se do světa. Snad se
zase sejdeme někdy příště při další skvělé akci. Rád opět pomohu.
Jaroslav Málek, sekce doprava
Dobrý den, chci vám poděkovat za skvělou zkušenost. Byl to úžasný týden, na který budu vzpomínat s úsměvem. Můžete se mnou počítat do dalších akcí J
Veronika Krupičková, sekce catering
Ahoj, členům organizačního výboru dodatečně děkuji za výborné uspořádání celé Evropské
olympiády mládeže a za dobrou spolupráci s námi, dobrovolníky, před a v průběhu festivalu.
Z mého pohledu k organizaci nemám teď už jakoukoliv výhradu, myslím, že všechno klaplo, jak
mělo, a jsem se vším spokojený J EYOWF byl pro mě velkým zážitkem, kdy jsem celý ten týden
mohl dělat, co mě baví, s lidmi, které mám rád a kteří jsou pro mě od samých začátků mého pomáhání s pořádáním závodů autoritou a mistry ve svém oboru. Byl jsem rád, že jsem mohl být přímou
součástí takové úžasné a významné akce, kdy se na jeden čas sjeli do našeho kraje ti nejlepší
sportovci v mém věku, ale hlavně z většiny zemí celé Evropy, kdy zaplál poprvé v Česku olympijský
oheň a kdy jsme mohli být všichni svědky nejen tak kvalitních soutěží v 8 zimních disciplínách,
ale hlavně jedinečného svátku svobody, přátelství a pospolitosti tolika lidí z tolika zemí na jednom
místě. A jsem ještě radši, když si uvědomím, na jaké špičkové a profesionální úrovni byla celá akce
připravena a zorganizována, že to byl pro spoustu lidí včetně mě do jisté míry splněný sen a že se
hlavně nikdo nemusí za nic stydět... A ještě jedna věc: Zajímalo by mě, jak to bude vypadat teď
po EYOWF s organizačním výborem a dobrovolnickým týmem (na základě existujících fakt). Potěší
mě, když alespoň naznačíte, jak to zatím vypadá s pořádáním leteckého a juniorského mistrovství.
Už se mi nedočkavostí klepou kolena J. Děkuju mockrát, dlouho budu na to všechno vzpomínat...
Bylo to S U P E R ! Díky! J
Martin Bláha, sekce běhy na lyžích
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Vážení členové EYOWF Teamu,
milí dobrovolníci,
kamarádi,
je to až neuvěřitelné, že už je vše za námi. Dva
roky příprav utekly rychle, ale akce samotná ulétla
přímo kosmickou rychlostí a je pryč. Přesto věřím,
že pro většinu z vás byla snad příjemným zážitkem. Co nás všechny může velmi těšit, jsou pozitivní hodnocení ze všech stran, a to jak z domova
tak, zahraničí. Myslím, že jsme dokázali světu, že
jsme dobrými pořadateli i hostiteli a doufám, že
účastníci na akci uspořádanou v malé zemi v srdci
Evropy jen tak nezapomenou.
Věřím, že to, co stálo za úspěchem akce, byl její týmový duch. Vytvořila se parta lidí, kteří ctili
společný cíl a tomu podřídili veškeré úsilí. Osobně se domnívám, že to je to nejpodstatnější.
Při akci samotné už není rozhodující, kdo je dobrovolník a kdo ne. Všichni mají stejná práva,
ale také povinnosti a všichni jsou na jedné lodi. Důležité je pak především to, aby táhli za jeden
provaz. A to jsme určitě dokázali a mne osobně to nesmírně těší! Je jasné, že lidé jsou různí.
Každý z nás má jiný způsob komunikace, jiný způsob vedení a jiné způsoby jednání, kterými se
ubírá ke splnění cíle. Vím, že ne vše bylo perfektní. Takového hodnocení jsem daleka a pokora
v tomto směru je dle mého názoru důležitým faktorem nejen při práci pořadatele, ale při cestě
za úspěchem obecně. Nejen my, ale všichni v naší zemi, se teprve s pojmem dobrovolnictví
učíme zacházet a myslím, že bude ještě dlouho trvat, než vše vypilujeme, ale věřím, že akci
od akce budeme lepší a sehranější.
Hlavním důvodem, proč píši těchto pár řádků je však to, že vám chci všem moc poděkovat.
Za to, že jste do toho s námi šli, že jste u toho byli, že jste odvedli skvělou práci, že jste napomohli úspěchu celé akce a že jste to s námi vydrželi J

Nezapomeňte…
● si prohlédnout DVD, které vám přišlo poštou společně s posledním čtvrtletníkem.
Naleznete na něm video a fotky dobrovolníků na EYOWF 2011.
● že na stránkách www.eyowf2011.cz v části videozpravodajství
naleznete všechna videa z EYOWF 2011, a to včetně těch
týmáckých!
● nám posílat vaše postřehy z festivalu. Budeme
rádi za vaše názory, typy, doporučení, poznámky
i ohlasy. Pište vše, co vás napadne, do konce
května 2011 elektronicky na info@eyowf2011.cz,
anebo posílejte poštou na adresu: EYOWF 2011,
o.p.s., M
 asarykova 457/4, 460 01 Liberec.
● že pokud budeme pořádat nějakou další akci, OZVEME
SE VÁM a budeme rádi, pokud se opět stanete součástí našeho týmu!
Pro teď (a snad na pouze krátkou dobu) se ale loučíme
a přejeme vám všem, ať se vám daří! Snad zase někdy
příště…
Organizační výbor EYOWF 2011.

Budu moc ráda, když budete mít chuť poslat své postřehy a nápady, jak do budoucna věci vylepšit a posunout o kousek kupředu. A to nejen z oblasti zajištění sekce dobrovolníků. Zajímají nás
postřehy napříč celou organizací. Více očí a hlav více vidí a ví a jen hlupák nechce naslouchat.
Přeji vám mnoho štěstí do života po EYOWF a třeba někdy příště na viděnou…
Ahoj!
Katka Nyčová
výkonná ředitelka organizačního výboru EYOWF 2011
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EYOWF 2011, o.p.s.
Masarykova 457/4
460 01 Liberec
Tel.: 484 840 236
www.eyowf2011.cz

Rampič Fundič

„Lidičky, byli jste fakt
báječný!“

Koordinátorka dobrovolníků: vanda.sulcova@eyowf2011.cz
Manažerka dobrovolníků: tereza.milerova@eyowf2011.cz
Facebook: Rampič Fundič, Dobrovolníci ODM 2010 a EYOWF 2011

