
Za malou generálku na
EYOWF 2011 lze považo-
vat právě skončené Hry IV. 
zimní olympiády dětí a mlá-
deže České republiky 2010, 
které se uskutečnily v pěti městech Liberecké-
ho kraje (Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká 
Lípa, Harrachov, Kořenov-Rejdice) a deseti 
areálech. V průběhu pěti dnů v nich startovalo 
v devíti tradičních zimních disciplínách a dvou 
uměleckých soutěžích 923 mladých účastníků 
– žáků základních škol – ze všech čtrnácti krajů 
země, kteří si rozdělili 348 medailí.

Zkušenou zahraniční posi-
lu získal organizační výbor 
EYOWF 2011. Dohodl se 
na úzké spolupráci s Valérií 
Enault z Francie, která bude mít po dobu akce 
na starosti péč i o VIP a mezinárodní hos-
ty. Respektovaná znalkyně diplomatického 
protokolu už v minulosti působila v této roli na 
několika festivalech i na dalších vrcholných 
soutěžích. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj 
navštíví mj. zástupci MOV, EOV i další význam-
né osobnosti politického a společenského živo-
ta, je její poslání nesmírně důležité.

Významný kontrakt uza-
vřeli v uplynulých dnech 
pořadatelé zimního festi-
valu 2011 se společností 
Adidas ČR. Tato renomova-
ná značka totiž kompletně oblékne nejen 
všechny organizátory samotné akce, ale 
také zhruba pět stovek dobrovolníků, kteří 
se budou v různých sekcích na pořadatel-
ství soutěže také podílet. Oblečení bude 
ve slušivém černém odstínu, který dobře 
kontrastuje s bílou barvou sněhu, oživený 
stříbrným potiskem loga EYOWF a výraz-
nou barvou čepic a rukavic. 

Rok před zahájením 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 
2011 v Libereckém kraji si jeho organizátoři vyzkoušeli svou připravenost na Hrách IV. 
zimní olympiády dětí a mládeže České republiky (ODM) 2010. Zkušenosti zhodnotila 
Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organizačního výboru EYOWF 2011. 

Kateřina Nyčová:  
Úspěšný test připravenosti

Průběh olympiády dětí a mládeže, která je 
nejvýznamnější sportovní soutěží v České 
republice pro žáky základních škol, hodnotím 
celkově dobře. Neobjevily se žádné zásad-
ní problémy. Organizace plynula, jak měla, 
i když se při tak rozsáhlé akci vždy určitá 
drobnost najde. A já jako perfekcionistka chci 
mít vše stoprocentní! Viděla jsem různé vnitřní 
nedostatky, za něž jsem však nesmírně vděč-
ná, neboť vím, co si v případě EYOWF 2011 
ohlídat. Krajské výpravy, sportovci i zástupci 
Českého olympijského výboru hodnotí ODM 
pozitivně, což je důležité.

Co se na ODM 2010 opravdu povedlo a je 
využitelné pro EYOWF 2011?

Určitě je to systém vnitřní komunikace a toku 
informací při akci prostřednictvím hromad-
ných SMS a e-mailů přes centrální dispečink. 
To se velmi osvědčilo, přestože jsme museli 
řešit technické problémy s tím spojené. Tento 
způsob komunikace však dostatečně zabezpe-
číme a při EYOWF rozhodně využijeme. Jako 
dobrý tah se ukázalo také vydávání speciálních 
každodenních novin v průběhu ODM. I s tím 
určitě počítáme pro evropský festival.

Čeho se naopak chcete příště  vyvarovat? 

Největší obtíže asi vždy vznikají v nedostateč-
né komunikaci. Rezervy také vidím v opravdu 

Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organizačního výboru EYOWF 2011 

EYOWF 2011 info
10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 2011 
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Hosté v péči Valérie

Citát měsíce

ROZHOVOR 
MĚSÍCE

kvalitním využití dobrovolníků a jejich důklad-
ném zaškolení. Z naší strany to vyžaduje hod-
ně času, který se ale rozhodně vyplatí. Dob-
rovolník, který má dostatek informací a ví, co 
má dělat, je skvělou posilou celé organizace. 
Práce ho baví a cítí určitou odpovědnost. To 
jsme si všichni plně uvědomili.

Do EYOWF 2011 zbývá rok. Co nejbližšího 
organizátory čeká?

Po skončení Zimních olympijských her ve 
Vancouveru zahájíme pravidelnou komunikaci 
s jednotlivými národními olympijskými výbory 
a představíme i oficiálního maskota festiva-
lu 2011. Také zahájíme kampaň na podporu 
akce zaměřenou na veřejnost, která bude 
postupně gradovat, a samozřejmě budeme 
pokračovat v procesu technických příprav. 

Jaké jste získala největší zkušenosti z orga-
nizace ODM či jiných sportovních akcí?

Nevím, jestli vyloženě z ODM, ale mám tři 
pravidla, která při organizaci platí a je třeba 
s nimi vždy počítat a předcházet jim kvalitní 
přípravou. Vše trvá déle, než si plánujete, 
všeho je méně, než potřebujete a lidé chá-
pou občas pomaleji než chcete :-). A jaký je 
na to lék? Začít dříve, počítat s rezervami, 
dbát na důkladné zaškolení a improvizaci 
si nechat až jako nouzové řešení.

Pořadatele oblékne Adidas

„Věřím, že i příští rok, kdy se v Libereckém 
kraji uskuteční EYOWF 2011, udrží pořadate-
lé tak vysokou laťku jako při olympiádě dětí 
a mládeže 2010.“

JOSEF DOVALIL, 
místopředseda Českého 
olympijského výboru 
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Generálka v pěti městech
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počet medailí, které získali sportovci 
České republiky v dosavadní historii EYOWF

ČÍSLO MĚSÍCE

Týden talentů v Libereckém kraji
ZA KULISAMI

Ve dnech 31. 1. – 5. 2. 2010 se stal Libe-
recký kraj dějištěm Her IV. zimní olympiá-
dy dětí a mládeže České republiky (ODM) 
2010. Tato soutěž se stala současně ost-
rou přípravou pořadatelů na EYOWF 2011. 

Na letošní olympiádě dětí a mládeže startova-
lo 923 sportovců ze všech čtrnácti regionů. Ti 
bojovali v devíti sportovních disciplínách a dvou 
uměleckých soutěžích o 348 medailí. 

Zahajovací ceremoniál se konal v Tipsport areně 
v Liberci za účasti řady významných osobností 

sportovního i politického života. Zahájení Her 
se zúčastnili předseda senátu Přemysl Sobotka, 
předseda Českého olympijského výboru Milan 
Jirásek a také hejtmani jednotlivých krajů nebo 
jejich náměstci. Sportovní výpravy vedly jako 
vlajkonoši slavné české sportovní legendy, např. 
skokan na lyžích Jiří Raška, hokejisté Vladimír 
Martinec a Bohuslav Ebermann, sjezdařka Olga 
Křížová-Charvátová a další.

Nejúspěšnější výpravou byli závodníci Liberec-
kého kraje, kteří suverénně zvítězili stejně jako 
ve všech předcházejících ročnících.

ANKETA

Jak jsou areály připraveny 
pro EYOWF 2011?

 Běžecký areál Vesec
„Areál pro EYOWF 2011 ještě celkově rozšíříme 
o zázemí pro sportovce a vybavíme ho větším 
množstvím servisních buněk i mobilní infrastruktu-
ry. Změny týkající se samotných tratí nejsou nutné.“ 
- Arnošt Hlaváček, ředitel běhů na lyžích

 O2 Extra park Rejdice
„Trať pro snowboardcross byla již pro ODM postave-
na a upravena tak, aby odpovídala závodům Evrop-
ského poháru. Ve stejné kvalitě poslouží i festivalu 
2011. Dráhu pro paralelní slalom prodloužíme ješ-
tě o 150 metrů.“ - Miroslav Schimmer, manažer 
snowboardingu

 Sjezdařský areál Ještěd
„Areál je sám o sobě velmi kvalitní, v posledních 
letech prošel rozsáhlou modernizací, úroveň zázemí 
odpovídá potřebám pořadatelů i závodníků. EYOWF 
2011 bude počtem účastníků větší akcí a také pří-
pravy tratí a zázemí budou výrazně náročnější.“ 
- Pavel Lipanský, ředitel alpských disciplín

 Tipsport arena Liberec
„Jedna z nejlepších hal ve střední Evropě nabízí 
komplexní zázemí pro pořadatele i sportovce, a to 
i pro hokejový turnaj na EYOWF 2011. Oproti ODM 
se zde odehraje celý turnaj včetně tréninků, proto 
poskytneme špičkové služby včetně zdravotního 
zabezpečení, cateringu a servisu.“ - Karel Hornický, 
manažer a ředitel hokejového turnaje

 Biatlonový areál Břízky
„Vzhledem k vyššímu počtu závodníků na EYOWF 
2011 zdvojnásobíme počet stálých servisních 
buněk na dvacet, postupně také rozšiřujeme trest-
né kolo a zcela nově vystavíme malou diváckou 
tribunu.“ - Jan Matouš, ředitel biatlonových 
závodů


