EYOF 2009 pod lupou

Festival očima medailistů
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Vysvědčení
z Tampere
Jiří Erben
technický ředitel EYOWF 2011
+ zajímaví VIP hosté při zahájení EYOF 2009
+ zábavný doprovodný program plnil zároveň vzdělávací funkci
- velmi omezená propagace festivalu v Tampere
- časové prodlevy při zajištění dopravy pro organizátory i sportovce

Vanda Šulcová
František Dvořák, místopředseda Českého olympijského výboru pro sport a šéf mise na EYOF 2009 v Tampere

rozhovor měsíce
František Dvořák:
Z Finska se vrátily skutečné olympijské naděje
Obrovský úspěch na Letním evropském olympijském festivalu mládeže 2009
v Tampere zaznamenala česká výprava, která vybojovala sedm cenných kovů.
Šéf mise a místopředseda Českého olympijského výboru pro sport František
Dvořák vnímal nejen skvělé výsledky mladých českých sportovců, ale zhodnotil i samotnou přípravu a průběh této olympiády z pohledu blížícího se
EYOWF 2011 v Libereckém kraji.
Jak hodnotíte stav sportovních areálů
a sportovišť?
Byly na velmi dobré úrovni. Využilo se velkého
atletického stadionu, hokejová hala sloužila jako
dějiště zápasů v judu. Pro kolektivní sporty či gymnastiku byl zvolen obrovský výstavní areál, který
dalo k dispozici město. Vše tak bylo relativně blízko, což je velmi praktické a pro diváky pohodlné.

Letní festival EYOF hodnotím pozitivně, a to po
sportovní i organizačně-společenské stránce.
Stěžejní je samozřejmě fakt, že se české výpravě zadařilo a přivezla sedm medailí. Byla to po
dlouhé době naše nejúspěšnější účast na těchto
mládežnických festivalech.
Kterým z českých reprezentantů se nejvíce
dařilo?
Jsem rád, že mohu vyzdvihnout velice kvalitní
výkony všech našich sportovců. Medailové disciplíny ukázaly, že právě majitelé cenných kovů
mohou být velkým příslibem do budoucna, možná už i na Letních olympijských hrách v Londýně
v roce 2012. Nejúspěšnější byla určitě atletika
oceněná třemi kovy. V současné době je ústup
našich běžců mezi seniory patrný, ale zde vybojovali medaile hned dva závodníci. Tradičně
dobrý byl i tenis, kde jsme dosáhli na medaile ve
dvouhře i čtyřhře. A co nás nejvíc těší, je cyklistika s dvěma bronzy.

Zajistilo Tampere dostatečnou propagaci
festivalu EYOF?
Jednotlivá sportoviště byla vcelku dobře označena. Označení areálů jako takových, ani celková
výzdoba města, však nebyly moc výrazné. Pokud
jde o medializaci, stanice Eurosport vysílala
přenosy ze závodů. O EYOF 2009 informovala
i místní televize, vycházely také noviny s přílohou
o festivalu. V tomto směru, pokud vím, organizační výbor EYOWF 2011 v Liberci neponechává nic
náhodě a už rok a půl před zahájením EYOWF
řeší mediální partnerství a spolupráci, aby zimní mládežnickou olympiádu v Libereckém kraji
dostatečně představil široké veřejnosti.
Je možné se něčím z EYOF 2009 inspirovat, nebo naopak vyvarovat v přípravách na
EYOWF 2011 v Libereckém kraji?
Určité nedostatky jsem vnímal v koordinaci dopravy, kdy sportovci přijížděli na závodiště se zpožděním, v ubytování, kde chybělo v pokojích základní
vybavení nebo při nedostatečném ozvučení na
poradách misí. Na první pohled jsou to maličkosti,
které ovšem rovněž stojí za celkovým úspěchem
jinak kvalitně zvládnuté mládežnické olympiády.
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koordinátorka sekce dobrovolníků a doprovodného programu pro školy
dostatek dobrovolníků po celou dobu festivalu, velmi dobrá znalost angličtiny
dobrá logistika dobrovolníků, práce na směny
ubytování pro dobrovolníky bylo zajištěno za
velmi výhodnou cenu
široká škála doprovodných aktivit pro závodníky
v olympijské vesnici
velmi omezené využití maskotů a hostesek v ulicích
pro zvýšení propagace akce

Radana Slaninová
manažerka pro marketing
+ zapojení místní televize pro vysílání sestřihů
z jednotlivých dnů
+ zajištění slev pro akreditované ve vybraných
obchodech
+ vtipný klip k oficiálnímu songu festivalu
- nedostatečné značení sportovních areálů a budov
v olympijské vesnici
- nedostatek informačních materiálů (infobrožurky,
mapky)

Radana

Vanda

Jiří

Citát měsíce
„Děkuji celé Evropě! Bylo nádherné mít vás
všechny zde v Tampere na letním festivalu
EYOF. Do budoucna přeji všem dalším organizátorům těchto mládežnických olympiád hodně
štěstí a úspěchů při práci s mladými sportovci.“
PIRJO PUSKALOVÁ,
výkonná ředitelka organizačního
výboru EYOF 2009

Organizační výbor EYOWF 2011, Masarykova 457/4, 460 01 Liberec, tel.: +420 484 840 235, info@eyowf2011.cz, www.eyowf2011.cz
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Velmi kladně ale hodnotím dvoudenní program
pro Observers (pozorovatele), který byl opravdu informačně nabitý a velmi zajímavý. Bylo
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EYOWF 2011

byli jsme
při tom

Příprava a organizace sportovní akce
mezinárodního významu, jakou je i EYOF,
s sebou nese řadu úskalí, se kterými se
organizátoři umějí lépe či hůře vyrovnávat. Devítičlenná česká delegace OV
EYOWF 2011 během celého olympijského týdne monitorovala kladné i záporné stránky finské organizace. Základní postřehy shrnula Kateřina Nyčová,
výkonná ředitelka organizačního výboru
EYOWF 2011.
Už při zahajovacím ceremoniálu jsme vnímali spoustu věcí, kterých se při přípravách na
EYOWF 2011 určitě vyvarujeme.Olympijský
oheň, který je hlavním symbolem evropských
mládežnických šampionátů, byl zapálen mimo
hlavní stadion, což nepůsobilo moc dobře. Při
závěrečném ceremoniálu jsme se zase přesvědčili, že i při volné zábavě na stadionu je zároveň
nutné zajistit dostatečnou bezpečnost. A to se
finským pořadatelům zcela vymklo z rukou, když
neuhlídali tři tisícovky sportovců na ploše. Ti se
nekontrolovaně rozběhli na hlavní podium, které
pak nebylo možné uvolnit.

www
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Festival očima
medailistů
Adam Pavlásek

nás zde celkem 80 delegátů z celého světa.
Finští organizátoři se s námi podělili o praktické poznatky a zkušenosti, které využijeme při
přípravách zimního festivalu EYOWF v Libereckém kraji. Nápad takového programu nás velmi
oslovil, proto uvažujeme, že ho v rámci EYOWF
2011 také zařadíme.
Co bych také ráda vyzdvihla, byla skvělá spolupráce organizátorů se zástupci města Tampere.
Město a jeho představitelé a zaměstnanci byli
přímo součástí celé organizace. Tampere se
cítí být městem sportu a je na to patřičně hrdé.
Ocenili jsme i velmi dobrou znalost angličtiny
všech pořadatelů, což významně usnadňovalo
vzájemnou komunikaci. Celkově mohu říct, že
festival EYOF proběhl v pořádku, všechny sporty se vydařily, a to je hlavní.

14 let – tenis, dvouhra (zlato)
„Když nás s Markem vybrali, abychom reprezentovali
naši zemi v tenise na EYOF ve Finsku, byly naše
pocity různé. Odehráli jsme již hodně turnajů, ale
na olympiádě jsme ještě nehráli. Přesto to byla pro
nás nová výzva udělat dobrý výsledek. Byl to boj,
ale naštěstí pro nás s dobrým koncem. Při oficiálním
předávání medaile a za zvuku naší hymny jsem si
uvědomil, že je to i zároveň pěkný dárek pro maminku, která měla právě v tento den narozeniny.“

Martin Vinš
17 let – běh na 400 metrů (zlato)
„Na EYOF jsem ocenil průběh zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. Kromě omezeného připojení k
internetu a jednotvárného výběru jídel byl jinak podle
mého festival dobře organizačně zvládnutý.“

Marek Bárta
16 let – hod diskem (stříbro)
„Jsem rád, že se mi závod vydařil, i když chvilkami
jsme bojovali s nepříznivým počasím. Díky čtvrtému
pokusu 60,49 metrů jsem si zajistil průběžné první
místo a zároveň to byl nový český rekord. Celkovou
spokojenost mi pak nepokazil ani fakt, že mě následně jeden soupeř přehodil. Když jsem stál na stupních
vítězů, byl to skvělý pocit. Jen ta česká hymna mi
trochu chyběla, ale člověk nemůže mít všechno.“

Miroslav Burian
17 let – běh na 800 metrů (stříbro)
„EYOF byl pro mě obrovský vstup do neznáma, stejně jako účast na MS do 17 let. Dal mi ale spoustu
nových zkušeností a ještě více zážitků, jako třeba
oběhnout vítězné kolečko se soupeři nebo dívat se
na stoupající vlajku naší země ze stupně vítězů.“
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Nový Kreuziger, Berdych a Daněk?
České olympijské naděje na „malé“ olympiádě
ve finském Tampere opravdu zazářily a domů
přivezly sedm medailí. Hovoří se o novém
Kreuzigerovi, Daňkovi či Berdychovi. Vynikajícího výkonu českých juniorských sportovců si
je vědom i Český olympijský výbor, který pro
mladé naděje vytváří dostatečné podmínky pro
jejich nadcházející kariéru, zejména pro blížící
se první letní Olympijské hry mládeže v Singapuru v roce 2010 a samozřejmě další letní ročník EYOF v roce 2011 v tureckém Trabzonu.

„Zlatý“ Adam Pavlásek (vpravo)

Miroslav Burian (v dráze č. 6) si doběhl pro stříbro

„Všechny tyto mladé a velmi talentované sportovce budeme samozřejmě podporovat i nadále, péče o olympijské naděje je důležitá priorita
ČOV. Na první letní Olympijské hry mládeže
v Singapuru tito sportovci pojedou právě pod
hlavičkou ČOV. Naší finanční podporou nahrazujeme určitý výpad financí ze státních prostředků, přispíváme na tréninkové kempy a díky speciálnímu programu podporujeme i trenéry mládeže, kterých je bohužel nedostatek,“
vysvětluje František Dvořák, místopředseda
Českého olympijského výboru pro sport.

Marek Jaloviec
15 let – tenis, čtyřhra (stříbro)
„Byla to moje první olympiáda, takže je to vše velmi emotivní. Myslím, že jako tenisový tým jsme naši
zemi reprezentovali velmi dobře.“

Ondřej Rybín
16 let – cyklistika (bronz)
„Ocenil jsem, že závody byly na vysoké úrovni, a to
jak z pohledu zabezpečení, tak i konkurence. Celkově jsem byl s přípravou EYOF velmi spokojen.
Olympiáda pro mě byla velikým zážitkem a možností
porovnat se s vynikajícími závodníky z celé Evropy.“

Denis Rugovac
16 let – cyklistika (bronz)
„Samotné závodění bylo skvělé. Ihned po skončení
závodu následovalo několik krátkých živých rozhovorů a během okamžiku jsem už stál na stupni vítězů. Všechno to bylo v opravdu rychlém sledu. Když
pak hrála dánská hymna, všichni tři jsme se drželi v
pase, to byl krásný zážitek.“

Číslo měsíce

7
Počet medailí, které z letního mládežnického
festivalu EYOF 2009 ve finském Tampere
přivezli čeští sportovci.
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