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Sportovní svět v Liberci

Špičky světové sportovní dip-
lomacie dorazily krátce před 
startem evropské olympiády 
mládeže 2011 do Liberce. Dva 
dny mezi mladými sportovci 
pobyl Jacques Rogge (na 
snímku), prezident Mezinárod-
ního olympijského výboru, ce-
lou soutěž zde strávili Patrick Hickey, prezident 
Asociace evropských olympijských výborů, i Lord 
Colin Moynihan, šéf Britské olympijské asocia-
ce. Kromě nich dorazily i legendy mezinárodního 
sportu – krasobruslařka Katarina Wittová, oště-
pař Jan Železný, lyžařka Květa Pecková či ho-
kejisté Jiří Hrdina a Jiří Šlégr.

Ceremoniál: nadšený prezident

Zahajovací ceremoniál EYOWF 
2011 v liberecké Tipsport areně 
se drtivé většině ze 4 500 ná-
vštěvníků nesmírně líbil a zaujal 
je svou choreografi í, nápaditým 
obsahem i dokonalým prove-
dením. „V životě jsem viděl na 
různých soutěžích už přes 150 

ceremoniálů, ale tento byl nepochybně jedním 
z nejlepších a nejpůsobivějších,“ složil organi-
zátorům hold samotný prezident MOV  Jacques 
Rogge. Pavel Jakubec z liberecké agentury P. J. 
Art Production připravoval ceremoniál se svým tý-
mem tři čtvrtě roku.

Dva české triumfy

V průběhu pěti soutěžních dnů 
v osmi sportech změřilo síly 
1 514 závodníků ze 44 zemí. 
Ti si ve 28 disciplínách rozděli-
li 216 medailí. Dva zlaté kovy 
získali také čeští reprezentan-
ti – v soutěži krasobruslařů 
Petr Coufal (vlevo) z Ostravy 
a v paralelním obřím slalomu snowboardistka Es-
ter Ledecká (vpravo) z Prahy. Za svá vítězství 
dostali od představitelů Českého olympijského vý-
boru stříbrnou plaketu ze zimních Her dospělých 
2010 ve Vancouveru a dort. Hrdinkou EYOWF 
2011 se stala německá biatlonistka Laura Dahl-
meierová, která získala tři zlaté medaile.

Citát měsíce
„Irové jsou velmi pohostinný národ. Ale u vás 
jste prokázali stejnou pohostinnost, ne-li větší, 
než je u nás doma. A za to vám velmi děkuji.“

PATRICK HICKEY,
prezident Asociace evropských 
olympijských výborů

Roman Kumpošt (vpravo), prezident organizačního výboru evropské olympiády mládeže 2011 v Libe-
reckém kraji, s Jacquesem Roggem (vlevo), prezidentem Mezinárodního olympijského výboru, a Mila-
nem Jiráskem, předsedou Českého olympijského výboru, na běžeckých závodech ve Vesci

Roman Kumpošt:
Tleskala nám celá Evropa!

Pozitivní reakce špiček sportovní diplomacie nás 
nesmírně těší. Prezident Mezinárodního olympij-
ského výboru Jacques Rogge řekl, že náš organi-
zační výbor byl natolik kvalitní, že by byl schopen 
uspořádat i zimní olympiádu. Prezident Asociace 
evropských olympijských výborů Patrick Hickey 
označil olympijskou vesnici ve vysokoškolských 
kolejích v Harcově za nejlepší v historii EYOWF. 
A šéf Britské olympijské asociace Lord Colin 
Moynihan prohlásil, že tak výkonné dobrovolníky 
by bral i pro letní olympiádu 2012 v Londýně.

Provázejí tedy vaše ohlédnutí za EYOWF 
2011 samé klady?

Z pořadatelského hlediska ano. Myslím, že jsme 
všem účastníkům nabídli závody uspořádané 
na špičkové úrovni. Pokud  jde o sportovní část, 
tak se jen potvrdilo, jak se Evropa kvalitou po-
souvá výkonnostně nahoru. Bohužel, i přes dvě 
zlaté medaile český sport v tomto směru dost 
zaostává. Pro jednotlivé svazy je to k zamyšle-
ní, aby zkvalitnily práci s mládeží.

Co na vás v průběhu akce udělalo největší 
dojem?

Jednoznačně souhra organizačního výboru, v němž 
pomáhal jeden druhému. V jednotlivých disciplínách 
to byly určitě skvělé výkony všech medailistů – a ze-
jména vítězové se velice přiblížili i vrcholné seniorské 
úrovni. Báječná byla také atmosféra v olympijské 
vesnici, kde se vytvořilo neopakovatelné souznění 
multikulturního i multisportovního prostředí.

Byl by tento pořadatelský tým skutečně 
schopen uspořádat zimní univerziádu nebo 
olympiádu? 

Nepochybně ano, i když jde o ještě rozsáhlejší 
akce. Navíc i Liberecký kraj nabízí velké možnos-
ti k jejich pořádání. Bude však záležet především 
na jeho politické reprezentaci, zda se v budouc-
nu rohodne pro podporu dalších soutěží. Absol-
voval jsem mnoho významných sportovních pod-
niků a náš organizační tým je na světové úrovni. 
Jsem na něj opravdu velice hrdý. Po skončení 
EYOWF 2011 však zřejmě jeho činnost skončí.

EYOWF 2011 měl také vrátit důvěru veřej-
nosti v bezproblémové pořádání sportov-
ních akcí v České republice. Podařilo se to?

Ano, tento cíl splnil. Hospodaření ještě není zcela 
uzavřené, ale rozpočet zůstane vyrovnaný. Po-
dali jsme jasný důkaz, že je možné významnou 
mezinárodní akci uspořádat bez plýtvání peněz 
a bez negativních ekonomických následků.

V čem spočívá největší význam toho, že se 
tato soutěž uskutečnila v České republice?

Především Česká republika dokázala Evropě, že 
je schopna uspořádat takovou akci na vysoké 
úrovni. Samotní účastníci poznali sportovní kva-
litu svých vrstevníků a navázali nová přátelství. 
A pevně věřím, že také mladí lidé v naší zemi 
objevili krásu sportu a našli motivaci k tomu, aby 
se mu sami aktivně věnovali.

Skvělá a velkolepá! Těmito slovy nejčastěji hodnotí zahraniční účastníci průběh zim-
ní evropské olympiády mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji. Ani Roman Kum-
pošt, prezident organizačního výboru, neskrývá spokojenost – dobře však ví, kolik 
práce je za ní skryto, a také to, že je především výsledkem skvělé práce jeho týmu.
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EYOWF 2011 nabídl atraktivní souboje, nezapomenutelné zážitky a radostné momenty
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ČÍSLO MĚSÍCE

46 500
počet nábojů, které v průběhu EYOWF
vystříleli ze svých malorážek účastníci

biatlonových soutěží

Překvapení na párty

Patrick Hickey, prezident Aso-
ciace evropských olympijských 
výborů a jeden z nejvýznam-
nějších hostů na EYOWF 2011, 
překvapil svou přítomností dob-
rovolníky, kteří se sešli na své 
párty po závěrečném ceremo-
niálu v liberecké Tipsport are-

ně. Nečekaná návštěva všechny ohromila.  Patrick 
Hickey se zdržel necelou půl hodinu, se všemi 
nadšeně diskutoval, děkoval jim, potřásal si rukou 
a fotil se na památku. Pro dobrovolníky bylo toto 
setkání obrovským zážitkem, ctí a krásným do-
vršením jejich náročné práce během festivalu. 

Doprava na jedničku

Takřka na roztrhání byla v prů-
běhu EYOWF 2011 sekce do-
pravy. Nejnáročnějšími akce-
mi pro ni byl přesun výprav na 
oba ceremoniály a zpět, kdy 
bylo na 1 600 osob úspěšně 
přepraveno kyvadlovou do-
pravou za pomoci 25 autobu-
sů společnosti Bus Line Semily během pouhých 
45 minut. Celkem 429krát se během týdne otoči-
ly speciální autokary, které zajišťovaly transport 
členů organizačního výboru a jejich spolupra-
covníků, dobrovolníků, sportovních výprav i škol 
z celého regionu na sportoviště, do centra města 
či olympijské vesnice. Najely tak 40 tisíc kilo-
metrů a převezly na deset tisíc pasažérů. V 50 
automobilech od ofi ciálního partnera Škoda Auto 
urazili pořadatelé dalších 55 tisíc kilometrů.

Nejlepší dobrovolník Marek

Nejen sportovci byli během ev-
ropské olympiády mládeže 2011 
oceněni za své výkony. Také 
dobrovolnický EYOWF Team, 
v němž působilo rovných 500 
členů, ze svých řad nominoval 
ty nejpracovitější, nejspolehlivěj-
ší a nejochotnější. Absolutním 

vítězem a nejlepším „týmákem“ se stal dvacetiletý 
Marek Cimbál (na snímku), jenž pomáhal v sekci 
doprava a měl na starosti přepravu všech význam-
ných VIP hostů festivalu v hotelu Zlatý Lev. Jeho 
skvělou a hlavně samostatnou práci si pochvalo-
vali nejen hosté, ale i manažeři ostatních sekcí.

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

Festivalové úsměvy

Na organizátory akce mnohdy čekaly nelehké 
úkoly, které bylo nutné zvládnout v rekordním 
čase. Například sekce NOC, která se starala 
o všechny sportovní výpravy, musela ve čtvrtek 
17. února během třiceti minut zajistit dort pro zla-
tou českou medailistku Ester Ledeckou. Pří-
slušný člen české výpravy na to z nadšení z tri-
umfu zapomněl. Naštěstí operativně vypomohla 
sekce cateringu, která tak dokázala malý zázrak.

Stejná sekce pak byla k ruce hlavně švédské výpra-
vě, zejména co se týče hygieny. Pro ni musela napří-
klad shánět speciální toaletní papír, neboť původní 
„hrubý papír s výstupky“ Seveřanům nevyhovoval. 
Nakonec ho ale nebylo potřeba, Seveřané totiž na 
svou žádost vzápětí zapomněli. A tak nové balení jez-
dilo po celý týden v autě manažera sekce, stejně jako 
třicet kusů voňavých osvěžovačů vzduchu, které 
si Švédové rovněž přáli, ale nakonec nevyzvedli...

Během nabitého týdne se tu a tam našlo pár věcí, 
které skončily ve ztrátách a nálezech. Kromě často 

zapomínaných akreditačních karet byla nejkurióz-
nějším úlovkem peněženka ukrajinského spor-
tovce, kromě osobních dokladů doslova přeplně-
na bankovkami. Jejímu šťastnému majiteli byla 
samozřejmě ihned vrácena s plným obsahem. 

Pořádně zamotali hlavy pořadatelům i zaměst-
nancům hotelu Zlatý Lev členové čínské dele-
gace z Nankingu, která se v Liberci zúčastnila 
Observer programu pro organizátory sportovních 
mládežnických soutěží. V žádosti o ubytování 
totiž uvedli, že požadují „nadstandardní roz-
měr postelí“. Všichni čekali, že dorazí činovníci 
s basketbalovými postavami, a už se připravovaly 
manévry se stěhováním speciálních lůžek. Všem 
se ulevilo, když nakonec do Liberce přicestovali 
Číňané „klasických“ rozměrů a omluvně uvedli, že 
jejich zvláštní požadavek, vztahující se především 
na cesty po Asii, ve formuláři zůstal nedopatřením. 

Evropská olympiáda mládeže 2011 skončila, na organizátory nyní čeká vyhodnocení celé 
akce. Některé z úsměvných okamžiků a zajímavých faktů ze zákulisí nabízíme už nyní.

Fakta, rekordy a kuriozity
Vybrali jsme ze startovních a výsledkových 
listin, opsali z poznámkových bloků a vysle-
dovali na sportovištích:

Nejmladší účastnice: krasobruslařka  Marta 
Grigorjanová z Arménie s datem narození
28. června 1996.

Nejstarší účastnice: běžkyně Katja 
Galstjanová z Arménie, která oslavi-
la letos 1. ledna osmnáctiny.

Nejúspěšnější závodnice: biatlonistka 
Laura Dahlmeierová z Německa, držitelka 
tří zlatých medailí.

Nejpočetnější výprava: Rusko s 98 
členy.

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

Nejsmutnější účastník: sjezdař Barios 
Gros Gabriel z Andorry, jenž utrpěl v trénin-
ku natolik těžká zranění, že skončil v libe-
recké nemocnici a strávil tam celý festival.

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

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 zahajova-
cím 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 Ram-
pič, objevující se hned v trojím vydá-
ní v průběhu akce v areálech, ulicích 
měst i olympijské vesnici.

Nejčtenější tiskovina: každodenní vy-
dání 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 krasobrus-
lařka Katarina Wittová, která navzdory snahám 

mnoha médií udělila interview pouze jediné - re-
daktorovi COOL News.

Nejrozčilenější trenér: šéf slovenských sjezda-
řů Martin Chorogwicki po protestu Švýcarů a ná-
sledné diskvalifi kaci jeho svěřenců, kterou přišli 
o postup do fi nále v soutěži družstev.
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