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Nový čestný
prezident
Organizační výbor EYOWF 2011 se rozrostl
o významného člena. Do funkce čestného prezidenta byl 1. září hejtmanem Libereckého kraje
Stanislavem Eichlerem jmenován Roman Kumpošt. „Tato funkce nebude symbolická. Jeho
znalosti, zkušenosti i kontakty jsou pro nás
zárukou úspěšného uspořádání největší sportovní akce v historii České republiky,“ komentoval jeho nominaci hejtman Stanislav Eichler.

Premiéra s Wehlingem
Roman Kumpošt, čestný prezident organizačního výboru EYOWF 2011

Roman Kumpošt:

rozhovor měsíce

Sportovní hrdinové motivují mládež
Zkušený lyžařský činovník a diplomat Roman Kumpošt byl jmenován čestným prezidentem organizačního výboru 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF) 2011. Tomuto projektu se však věnuje už
od samého začátku – od úspěšné kandidatury až po současné přípravy.
Česká republika a Liberecký kraj usilovaly
o pořadatelství festivalu z několika důvodů. Je
to největší mládežnická akce v Evropě a současně obrovská příležitost k prezentaci olympijských myšlenek. Zúčastní se ho nejlepší
dorostenečtí sportovci z téměř padesáti zemí
a budou mezi sebou nejen soupeřit, ale také
navazovat kontakty a přátelství. Mládež získá nové vzory, které se v krátké době stanou
hvězdami světového seniorského sportu.
Česká republika uspořádala letos v Liberci
MS v klasickém lyžování, v roce 2013 bude
hostit MS v biatlonu, v roce 2014 zřejmě i MS
v letech na lyžích. Není těch akcí příliš?
Určitě ne. Už proto, že každá z nich nabízí
ideální možnost mezinárodního zviditelnění
země i regionu. Pokud se tyto soutěže podaří
organizačně i společensky uspořádat na vysoké úrovni a tak, aby je pozitivně vnímala domácí veřejnost i zahraniční návštěvníci, mohou
výrazně ovlivnit cestovní ruch a turismus.
Zaznívají i kritické hlasy, aby prostředky vložené do organizace těchto soutěží
obdržely přímo tělovýchovné jednoty či
kluby. Souhlasíte?
Jsou to natolik odlišné záležitosti, že je rozhodně nelze spojovat dohromady. Vrcholné
akce se všude ve světě pořádají především
proto, aby povzbudily u mládeže všeobecný

vztah ke sportu a nasměrovaly ji k pohybovým
aktivitám. Právě vítězové a národní sportovní hrdinové dokáží zvednout děti od počítačů a motivovat v nich zájem o sport. Kluby
a jednoty jsou financovány z jiných zdrojů.
Jaký bude konkrétní přínos EYOWF 2011
Libereckému kraji a českému sportu?
Region se může představit jako pozorný a všestranný hostitel a získat do budoucna významný kredit. Kromě Liberce, centra festivalu, se
zviditelní i další zimní střediska. Akce přitáhne
také sportovní fanoušky z dalších zemí. Hlavní
vklad však spatřuji v tom, že je to akce nekomerčního charakteru, která se stane impulzem k podpoře sportu mezi mladou generací.
Veřejnost v Libereckém kraji nenašla k lyžařskému MS 2009 příliš vřelý vztah, což
se odrazilo v návštěvnosti. Domníváte se,
že nyní podpoří EYOWF 2011?
O to větší výzva teď leží před pořadateli, neboť
musejí získat zpět podporu a nadchnout pro
tuto akci region. Pro základní a střední školy, ale i jednotlivce proto organizátoři připravili ambiciózní, rok a půl trvající doprovodný
program, který bude veřejnost – a zejména
mládež -silně motivovat k pohybovým a kulturním aktivitám i samotné podpoře festivalu.
Jsem přesvědčen, že EYOWF 2011 se stane
úspěšnou kapitolou české sportovní historie.

V pondělí 25. srpna se v Liberci poprvé setkala kompletní
sestava organizačního výboru
EYOWF 2011. Přes 30 přítomných členů představilo jednotlivé složky organizace festivalu a jejich zaměření při jeho
přípravách. Příjemným zpestřením podvečerního zasedání byl nečekaný příjezd Ulricha
Wehlinga, sportovního ředitele severské
kombinace Mezinárodní lyžařské federace
a zároveň trojnásobného olympijského vítěze a mistra světa v této disciplíně.

Patroni i tváře
EYOWF 2011 podpoří také
úspěšní čeští reprezentanti
v zimních disciplínách. Jeho
patrony se stali medailisté
z olympijských her a mistrovství světa - běžec na lyžích
Lukáš Bauer, rychlobruslařka
Martina Sáblíková, krasobruslař Tomáš Verner a skokan na lyžích Roman Koudelka. Tvářemi festivalu jsou zase jejich mladší kolegové,
z nichž někteří sami startovali na předešlých
ročnících EYOWF - běžec na lyžích Jakub
Gräf, biatlonistka Veronika Vítková (na snímku),
hokejista Vladimír Růžička ml. či snowboardistka Šárka Pančochová.

Citát měsíce
„Věřím, že většina z ředitelů škol si uvědomí, že zásluhou programu vyCOOL se! máme
v rukách důležitý nástroj, jímž můžeme cílevědomě působit na mladou generaci a motivovat
ji ke sportu.“
RADEK CIKL,
náměstek hejtmana
Libereckého kraje

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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Projekt vznikl za finanční
podpory EYOWF 2011, o.p.s.

Středa 9. září bude pro Liberecký kraj významným dnem. Ve Vesci totiž odstartuje
doprovodný program pro školy s názvem
vyCOOL se!. Ten bude provázet obě velké
sportovní akce, které pořádá Liberecký kraj
v následujících dvou letech, a to Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR (ODM 2010)
a 10. Zimní evropský olympijský festival mládeže (EYOWF 2011).
Zábava a soutěže se rozběhnou již od dopoledních hodin, kdy je připraven program pro
základní školy. Přestože je tento den v duchu
in-line, objeví se zde i mnoho dalšího, jako
například maxi trampolína, bungee running,
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maxi fotbálek, lukostřelba a spousta jiných
atrakcí pro děti, mladé i dospělé. Součástí celého dne bude i veřejný závod na in-line
bruslích a závod letního mistrovství České
republiky v severské kombinaci. Netradiční
večerní diskotéka na in-linech celý zábavný
den zakončí.
„Zahájení programu se zúčastní osobnosti
českého sportovního a společenského života,
zástupci Libereckého kraje i Českého olympijského výboru. Zapojit se do programu a podpořit účastníky akce přijdou i mladé tváře, které startovaly na předešlých ročnících festivalu
EYOWF,“ doplňuje Radana Slaninová, marketingová manažerka organizačního výboru
EYOWF 2011.
První část programu vyCOOL se! potrvá až
do konce ledna 2010, kdy se uskuteční Hry
IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR. Veškeré aktivity první části jsou proto přizpůsobeny právě mladším účastníkům. Od dubna se
pak naplno rozjede druhá část zaměřená na
teenagery, která veřejnost po celý následující
rok připraví na očekávaný sportovní vrchol EYOWF 2011.

info

Podpora
médií
Rok a půl před zahájením EYOWF 2011 vrcholí jednání o mediální podpoře jedné z největších
sportovních akcí v historii České republiky. Organizační výbor se v případě hlavních mediálních
partnerů dohodl na spolupráci s Deníkem severní
Čechy, v éteru ho podpoří stanice Český rozhlas
Sever. Do povědomí mladých se EYOWF 2011
dostane také prostřednictvím oblíbeného serveru
Libimseti.cz a studentského portálu my.cz.

Celá Evropa na startu?
EYOWF 2011 v Libereckém kraji by mohl zaznamenat rekord v počtu účastnických zemí. Podle
předběžných jednání, která organizátoři vedli
v průběhu EYOF 2009 v Tampere, projevily
zájem o start v České republice také země, které se minulých festivalů nezúčastnily. Pořadatelé
proto očekávají, že v únoru 2011 změří své síly
až 1 600 účastníků ze 49 evropských zemí.
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Medailisté vystoupili z archivů
však ráda ocenila velkou pomoc Jana Hrdiny
z Českého olympijského výboru. Také jeho
zásluhou můžeme nyní veřejnosti přiblížit další kousek zajímavé sportovní historie,“ říká
manažerka komunikace organizačního výboru
EYOWF 2011 Helena Bízová.

Doposud žádná z pořádajících zemí zimních
festivalů nezveřejnila celkovou medailovou bilanci a ani na stránkách Asociace evropských
olympijských výborů tyto informace nejsou zdaleka kompletní. Díky opravdu mravenčí a často
detektivní práci, která obnášela dlouhodobou
komunikaci se sportovními historiky, novináři
a také se samotnými účastníky či členy delegací na jednotlivých ročnících, se podařilo získat
finální medailovou bilanci účastnických zemí
i přehled medailí ze všech devíti ročníků.
„Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám
pomáhali otvírat archivy nebo s námi v tomto
směru jakkoliv spolupracovali. Především bych

Počet dobrovolníků roste
Úplní nováčci i zkušenější členové sportovních
oddílů bez rozdílu věku mají velký zájem podílet
se na přípravách festivalu i dalších sportovních
akcí. Od poloviny dubna, kdy nábor dobrovolníků do EYOWF TEAMU začal, se již přihlásilo
100 uchazečů, kteří zastanou různé funkce od
atašé výprav až po rozhodčí jednotlivých disciplín. „Takový zájem nás moc těší, každý den přibývá někdo nový,“ pochvaluje si Vanda Šulcová,
koordinátorka dobrovolníků. Organizační výbor
bude celkem potřebovat zhruba šestinásobek
současného počtu zájemců.

Číslo měsíce

100
Jakub Gräf, stříbrný běžec na lyžích z EYOWF 2009

Počet dobrovolníků, kteří se dosud přihlásili
za členy EYOWF Teamu.

design by listdesign

Organizačnímu výboru EYOWF 2011 se podařil významný počin. Po více než půlroční práci zkompletoval přehledy všech medailistů
v jednotlivých disciplínách ze všech devíti
předcházejících ročníků Zimních evropských
olympijských festivalů mládeže.

