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             10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 2011

Ve znamení diplomacie

Velkou diplomatickou ofenzí-
vu zažijí v polovině listopadu 
organizátoři EYOWF 2011. Do 
Liberce totiž zamíří kolem de-
vadesáti významných hostů 
z Asociace evropských olym-
pijských výborů, národních 
olympijských výborů i dalších mezinárodních 
sportovních institucí, kteří se budou podrobně 
zajímat o aktuální stav příprav. Nejprve se zde 
uskuteční zasedání koordinační komise EYOWF 
2011, poté setkání technických delegátů festiva-
lových soutěží a nakonec také klíčové jednání 
šéfů misí jednotlivých výprav ze 45 zemí.

Kamery budou při tom

Vybrané atraktivní souboje 
z programu evropské olympi-
ády mládeže 2011 se objeví 
také na televizních obrazov-
kách. Stanice Eurosport 2 
nabídne divákům deset hodin 
přímých přenosů. Mezi návrhy 
jsou hokejový duel Česko – Finsko a fi nále celého 
turnaje, skokanské závody jednotlivců i družstev 
a běžecká soutěž ve sprintu. Výrobu signálu bude 
zajišťovat Česká televize. V jednání je rovněž  
dvacetiminutový sestřih nejzajímavějších událostí 
dne. Počítá se také s natočením celkového doku-
mentu o průběhu EYOWF 2011.

Liberec podpoří Brno

Na valné hromadě Asociace 
evropských olympijských vý-
borů, která se koná koncem 
listopadu v Bělehradě, se 
rozhodne také o přidělení let-
ní varianty festivalu mládeže 
v roce 2015. Kromě gruzín-
ského Tbilisi bude mít ve hře svého zástupce 
i Česká republika, neboť dalším kandidátským 
městem je Brno. Organizační výbor EYOWF 
2011 podporuje jeho kandidaturu, protože nabízí 
nejen špičková sportoviště, zkušené pořadatele, 
kvalitní a všestrannou infrastrukturu, ale také bo-
hatou sportovní tradici a vysoký divácký zájem.

Citát měsíce
„EYOWF považuji za výbornou soutěž pro mlá-
dež. Souboj se zahraniční konkurencí v tomto 
věku je jednou z nejdůležitějších podmínek 
rozvoje její výkonnosti.“

ONDŘEJ BANK,
Patron alpských disciplín na 
EYOWF 2011

Čtěte na straně 2:
Rekordní zájem ze zahraničí o festival
S kamerou sportovním hvězdám v patách

Ivo Gréger, sportovní ředitel EYOWF 2011

Ivo Gréger:
Na mladou Evropu čeká 216 medailí

Závodit se bude v osmi tradičních zimních spor-
tech – alpských disciplínách, běhu na lyžích, 
biatlonu, krasobruslení, ledním hokeji, skocích 
na lyžích, severské kombinaci a snowboardingu.

Kolik sad medailí si mezi sebe rozdělí v prů-
běhu festivalu jeho účastníci? 

Bude jich osmadvacet, neboť na programu je 
v jednotlivých odvětvích právě tolik soutěží. 
V součtu se štafetovými závody a s hokejovým 
turnajem se udělí celkem 216 zlatých, stříbr-
ných a bronzových medailí. 

Na prvních čtyřech EYOWF se soupeřilo 
v shorttracku, na posledních třech zase v cur-
lingu. Proč tyto disciplíny tentokrát chybějí?

Výběr sportovních odvětví  podléhá schvále-
ní Asociace evropských olympijských výborů, 
která stanoví okruh povinných disciplín. Volba 
těch zbývajících už záleží na konkrétním pořa-
dateli. Ačkoliv shorttrack i curling jsou atraktiv-
ní sporty, vzhledem k české sportovní tradici 
jsme se rozhodli pro jinou variantu.

Uskuteční se naopak v některých sportech 
nové, netradiční závody?

Ano, na pořadu budou dvě zajímavé novinky. 
První se týká alpského lyžování, kde se usku-
teční slalomový závod družstev tvořených 
chlapci i dívkami. Druhou novinku nabídne se-

verská kombinace v podobě týmového sprintu 
dvoučlenných družstev. 

Pamatuje program festivalu také na mož-
nost využít kvalitní umělé osvětlení?

Samozřejmě. Program EYOWF 2011 jsme ne-
koncentrovali pouze do dopolední nebo časně 
odpolední části, ale snažili jsme se ho rozčlenit 
tak, abychom návštěvníkům umožnili sledovat 
různé disciplíny v průběhu celého dne. Večer při 
umělém osvětlení se tak na Ještědu uskuteční 
oba skokanské závody – jednotlivců i družstev. 

Jaká sportoviště budou mít mladí evropští 
reprezentanti k dispozici?

Bude je hostit sedm prověřených areálů, v nichž 
se pravidelně pořádají vrcholné mezinárodní 
soutěže včetně světových šampionátů a závo-
dů Evropských či Světových pohárů. Mají špič-
kové technické i sportovní parametry a jsou 
vybaveny infrastrukturou nejvyšší kvality.

Jak jste vybírali pořadatele, kteří budou za-
jišťovat organizaci jednotlivých závodů?

Oslovili jsme jednotlivé sportovní kluby či organi-
zace v regionu, které pravidelně závody pořádají 
a mají s nimi velké zkušenosti. Sítem výběrové-
ho řízení tak skutečně prošli ti nejlepší. Jsme 
přesvědčeni, že tyto zkušené, sehrané a spoleh-
livé týmy naši důvěru ani tentokrát nezklamou.

Není pochyb o tom, že 10. Zimní evropský olympijský festival mládeže (EYOWF) 
2011 v Libereckém kraji nabídne špičkové výkony účastníků – reprezentantů do 
osmnácti let a budoucích hvězd světového sportu. Jaký program na ně i na diváky 
v Liberci, Jablonci nad Nisou a Kořenově – Rejdicích čeká, upřesňuje sportovní 
 ředitel soutěže Ivo Gréger.

ROZHOVOR
MĚSÍCE



EYOWF 2011 info
Finiš programu vyCOOL se!

Doprovodný program pro školy 
vyCOOL se!, který je nedílnou 
součástí příprav EYOWF 2011, 
se po roce a půl blíží do svého 
závěru. Do zahájení festivalu 
čekají účastníky ještě akce na 
ledové ploše (Cool den), vědo-
mostní soutěž (Hej ty, víš to?!) a samozřejmě ak-
tivní sportování (Chytře zábavný den). Vrcholem 
pak bude výtvarná soutěž Evropa v srdci Evropy, 
v níž studenti kreativně ztvární na krychle o roz-
měru metr krát metr všech 49 účastnických zemí  
EYOWF 2011. Do programu vyCOOL se! se za-
pojily celkem už čtyři tisíce zájemců.

Osm zahraničních posil

EYOWF Team, který v sou-
časné době čítá již přes 500 
dobrovolníků vybraných pro 
spolupráci při pořádání fes-
tivalu 2011, se může pochlu-
bit také mezinárodní účastí. 
Osm z jeho členů jsou totiž 
zájemci ze zahraničí – dva ze Slovenska a po 
jednom z  Lucemburska, Finska, Německa, 
 Itálie,  Španělska a Srbska. Tito dobrovolníci bu-
dou  zapojeni nejpočetněji v sekci NOC (Národní 
olympijské výbory), ale kromě toho také v sek-
cích sport a zdravotní zajištění. K jejich velkým 
výhodám patří určitě i schopnost domluvit se 
českým jazykem.

Návrat maminek

Po krátké pauze se do pří-
prav EYOWF 2011 opět 
vracejí dvě manažerky or-
ganizačního výboru, které 
nedávno přivedly na svět svá 
miminka. V polovině května 
se manažerce krasobrusle-
ní Jitce Mokré narodil syn 
Vojtěch, na začátku září 
porodila manažerka sekce 
NOC  Marie Sokolová své-
ho druhého syna Lukáše (na snímku). Jak se 
maminky shodly, obě ratolesti jim budou pilně 
asistovat při přípravách festivalu, což prý je 
dostatečná záruka toho, že z nich v budoucnu 
vyrostou skvělí sportovní činovníci!

ČÍSLO MĚSÍCE

90
tolik zahraničních účastníků přivítají v polo-
vině listopadu v Liberci organizátoři EYOWF 

2011 na jednáních koordinační komise,
technických delegátů a šéfů misí

Organizační  výbor  EYOWF 2011,  Masarykova 457/4 ,  460 01  L iberec,  te l . :  +420 484 840 235,  in fo@eyowf2011.cz ,  www.eyowf2011.cz

Sportovním hvězdám v patách

Od září až do poloviny října tak vybraní stu-
denti středních škol sledovali Patrony všech 
osmi soutěžních disciplín – běžce na lyžích 
Lukáše Bauera, sjezdaře Ondřeje Banka, 
biatlonistku Veroniku Vítkovou, snowboardistu 
Michala Novotného, sdruženáře Pavla Chura-
vého, skokana na lyžích Romana Koudelku, 
krasobruslaře Tomáše Vernera a hokejového 
brankáře Marka Schwarze.

„Pro všechny soutěžící to byl jistě mimořádný 
zážitek, někteří se mohli zúčastnit i tréninku, jiní 
propagačního focení či tiskové konference. Tato 

soutěž je navíc důležitá i pro samotnou prezen-
taci festivalu 2011 na veřejnosti, neboť medailon-
ky umístíme na webové stránky různých médií,“ 
říká Radana Kubešová, manažerka marketingu 
organizačního výboru EYOWF 2011. 

Vyhodnocení všech příspěvků se uskuteční 
24. listopadu v Liberci za účasti poroty slože-
né ze zástupců Libereckého kraje, Českého 
olympijského výboru, hostů z řad umělců či 
sportovních komentátorů a organizátorů fes-
tivalu. Tři nejlepší dvojice se mohou těšit na 
výhry v podobě digitálních kamer.

Setkat se tváří v tvář úspěšným českým sportovcům a ještě s nimi strávit část dne 
se podařilo osmi dvojicím studentů z Libereckého kraje. V rámci soutěže Na stopě 
Patronům EYOWF 2011 měli za úkol natočit medailonek o špičkových reprezentan-
tech, kteří evropskou olympiádu mládeže bezprostředně podporují.

NA
NÁVŠTĚVĚ

Rekordní zájem o EYOWF 2011 TÉMA

Zemí, která v prvním kole 
přihlášek zareagovala nej-
rychleji, bylo Rumunsko. Nej-
početnější sportovní výpravu 
předběžně nominovala  Česká 
republika, jejíž delegaci bude 
tvořit 102 členů. Jen o jedno-
ho méně přihlásilo Švýcarsko 
a těsně pod hranicí stovky 
(99) je Rusko. 
  
„Tento počet již nyní na-
povídá, že EYOWF 2011 
bude s největší prav-
děpodobností hostit re-
kordní počet aktérů v do-
savadní historii těchto 
festivalů. V celkovém vý-
čtu nám chybějí už pouze 
informace o zastoupení 
Albánie a San Marina,“ 
říká Kateřina Nyčová, vý-

konná ředitelka organizačního 
výboru EYOWF 2011.

Dosavadní primát z hlediska 
účasti patří polskému Szczyr-
ku, kam se v roce 2009 sjelo 
1 620 účastníků. Na progra-
mu však měl o jednu sportov-
ní disciplínu více.

Finální uzávěrka již závaz-
ných přihlášek vyprší 
15. listopadu. Země, kte-
ré se letošní evropské 
olympiády nezúčastní, 
jsou Ázerbájdžán, Mal-
ta a  Portugalsko. „Svou 
neúčast omluvily tím, že 
nemají sportovce na po-
žadované výkonnostní 
úrovni,“ doplňuje Kateři-
na Nyčová.

Během natáčení nebyla nouze o legraci – zleva: Pavel Churavý, Marek Schwarz a Lukáš Bauer

O účast na 10. Zimním evropském olympijském festivalu mládeže 
(EYOWF) 2011 v Libereckém kraji je mezi zahraničními výpravami vel-
ký zájem. Po prvním kole přihlášek v polovině října se prozatím regis-
trovalo 1 630 účastníků.
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