Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Sídlo: Vaňurova 465/20, 460 01 Liberec 3
Kancelář: Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3
IČO: 467 460 30
Zastoupená na základě pověření Ondřejem Petrovským, ředitelem Nadace
Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Liberec, č.ú. 346 35 88/0300
Tel: 605 701 503 - Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel Nadace
E-mail: jizerky@ecn.cz
Web: http://jizerky.ecn.cz

V Liberci dne 31.3.2010

Pro Jizerky vybrali přes dvacet tisíc korun
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor uspořádala v úterý 30.3.2010 v areálu
Lidových sadů v Liberci již 8. benefiční večer pro Jizerky. Od návštěvníků, kterých bylo přes 80, se podařilo
vybrat částku přesahující 20.000,- Kč, která bude použita na ekologickou výchovy dětí. Tato částka není
zatím konečná, neboť firmy v Libereckém kraji přispívají i nadále a k dnešnímu dni má nadace k dispozici
přes 100.000,- Kč.
Tyto prostředky pomohou školám s jejich vlastními projekty ekologické výchovy. Dnes již nikdo
nepochybuje o tom, že kultivace vztahu veřejnosti k přírodě a krajině, ve které žijí, má nezastupitelný význam
při ochraně přírody. A kde začít spíše než u nejmladší generace. „Prostředky, které se nám podaří získat,
pomohou dětem si vypěstovat kladný vztah nejen k Jizerským horám samotným, ale i k ochraně životního
prostředí jako takového.“
Samotný 8. benefiční večer pro Jizerky se odehrál v příjemné atmosféře, kde se na pódiu vystřídal
například předseda správní rady František Pelc a ředitel nadace Ondřej Petrovský, kteří v krátkosti
představili činnost nadace a pohovořili o plánech do budoucna. Divákům byla představena osmiletá historie
programu ekologické výchovy a žáci paní učitelky Zdeňky Juklové ze ZŠ a OA Masarykova, Tanvald
představili praktické výstupy z podpořeného projektu Vodní nádrže Jizerských hor. Členové správní rady
nadace následně předali šeky školám, které nadace v rámci projektu ekologické výchovy podpořila. Druhou
část večera zahájil Roman Karpaš, který pohovořil o knize Jizerské hory, o mapách , kamení a vodě. Celý
večer zpestřilo hudební vystoupení Vlastimila Macháčka a jeho žákyň ze Základní umělecké školy v Liberci.
„Závěrem jsme pozvali všechny účastníky na malé občerstvení, kde byl prostor pro diskuzi se zajímavými
osobnostmi Jizerských hor.“
„Jsme velice rádi, když lidé a firmy i v této nelehké době jsou ochotni podporovat veřejně prospěšné
projekty, které by bez jejich pomoci nemohli být realizovány. Jsme přesvědčeni, že vést děti k ekologickému
chování je téma dlouhodobé a velice potřebné. A to zvlášť v regionu Jizerských hor, které byly v minulosti
postiženy ekologickou katastrofou. Benefiční večer byl pro tyto dárce malým poděkováním a jsme rádi, že
zde panovala příjemná a přátelská atmosféra.“
„Lidé mohou pomáhat i nadále. Stačí zaslat libovolný příspěvek na bankovní účet nadace 346 35 88 /
0300. Je potřeba nezapomenout do zprávy pro příjemce napsat jméno a adresu, abychom mohli dárce
identifikovat a zaslat mu malé poděkování v podobě knihy, kterou nadace v minulosti podpořila.“ Více
informací můžete získat u Ondřeje Petrovského, tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz nebo na webových
stánkách nadace: www.jizerky.ecn.cz

Další informace o Nadaci můžete získat na www: http://jizerky.ecn.cz
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č.ú. 346 35 88/0300
Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…

