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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

EYOWF 2011 má svůj imageový spot 
 
(LIBEREC, 18. prosince 2009) - Atraktivní místa Lib ereckého kraje, osm disciplin, 
v nichž se budou rozd ělovat medaile, ale také mládí, hravost, kostky jako  symbolický 
stavební prvek a teenagerovský temperament – to je hlavní nápl ň nového imageového 
spotu, kterým se bude prezentovat 10. Zimní evropsk ý olympijský festival mládeže 
(EYOWF) 2011 v Libereckém kraji.  
 
Tříminutový imageový klip pro organizační výbor EYOWF 2011 natočila společnost FTJ 
Video, jež před pěti lety vytvořila také spot pro kandidaturu Liberce na mistrovství světa 
v klasickém lyžování 2009. Největším oříškem pro tvůrce festivalového snímku bylo natáčení 
zimního klipu v letních měsících - tedy bez sněhu.  
 
„Naštěstí jsme mohli využít záběry z letošního zimního festivalu EYOWF v polském Sczyrku, 
kde padalo sněhu víc než dost a kde jsme pořídili spoustu potřebných záběrů. Další materiál 
nám poskytla také Česká televize, Tipsport arena v Liberci nebo liberecký klub krasobruslařů 
BK Variace,“ vysvětluje okolnosti vzniku spotu Tomáš Forejt, majitel společnosti FTJ Video.  
 
Častým motivem klipu jsou zrychlené záběry, ze kterých jsou patrné ruch a rytmus života v 
regionu. Například dvě vteřiny původního klasického záběru jsou ve filmu zrychleny až 
desettisíckrát – přitom se natáčely i celý den! 
 
Ústředním námětem jsou děti a kostky, které postupně odkrývají podoby Libereckého kraje a 
znázorňují osm soutěžních disciplín. „Oslovili jsme skupinu studentů přímo z Liberce, kteří se 
objevují také v ostatních prezentačních materiálech k festivalu. Celkovou dynamičnost klipu 
dodává také hudba, kvůli které jsme pomyslně překonali i oceán. Hudební společnost totiž 
sídlí až v Kanadě. Byla to pro nás opravdu výzva,“ dodává Tomáš Forejt. 
 
Imageová upoutávka na EYOWF 2011 bude připravena i v kratší, půlminutové verzi. 
Organizátoři poprvé představili spot koncem listopadu na zasedání Valné hromady Asociace 
evropských olympijských výborů v Lisabonu, kde se setkal se značným ohlasem. Českou 
premiéru měl v průběhu tiskové konference 18. prosince 2009 v hotelu Zlatý lev v Liberci. 
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