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V Liberci dne 6.4.2010

8. benefiční večer pro Jizerky - shrnutí
Vážení členové Klubu přátel Nadace,
v úterý 30.3.2010 proběhl již 8. benefiční večer pro Jizerky a já bych Vás rád v krátkosti informoval o
jeho průběhu.
V Experimentálním studiu v areálu Lidových sadů se sešlo přes 80 návštěvníků (převážně členů Klubu
přátel Nadace). Během benefičního večera jsme vybrali částku 16.050,- Kč, která bude použita na podporu
ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji. Toto však nejsou jediné prostředky, které se k tomuto účelu
podařilo nadaci získat. Spolu se štědrými dary od místních firem a nadací máme nyní k dispozici již přes
100.000,- Kč.
Tato částka zatím není konečná, neboť další členové Klubu přátel Nadace, kteří se rozhodli si obnovit
své členství, zasílají své příspěvky i nadále. Patříte-li mezi ty, kteří se rozhodnou přispět i v letošním roce, a
ještě tak neudělali, stačí Váš příspěvek zaslat na bankovní účet 3463588/0300. Nezapomeňte do zprávy pro
příjemce uvést své jméno, abychom Vám mohli poděkovat.
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 a
dozorčí 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.
I v průběhu letošního benefičního večera proběhla krátká anketa, kterou mohl každý účastník v
průběhu večera vyplnit. Zajímali jsme se především o názory vztahujících se k Jizerským horám. Sešlo se
nám mnoho zajímavých podnětů a bude-li to v našich silách, pokusíme se je i zrealizovat. Vyplněním
anketního lístku se každý účastník automaticky zapojil do soutěže o knihu Miloslava Nevrlého "Kniha o
Jizerských horách" s jeho vlastnoručním podpisem. Dnes jsme u nás v kanceláři vylosovali šťastného
výherce, kterým se stává pan Ladislav Tomáš. Gratulujeme a výhru zašleme poštou.
Zároveň v těchto dnech připravujeme pro všechny, kteří během benefičního večera přispěli do naší
pokladny, dopis s potvrzením o daru, děkovným certifikátem a malým dárkem. Mohu Vás ubezpečit, že se
nejedná o mrhání prostředky nadace, neboť zasílané materiály i knihy jsme získali buď sponzorsky či
darem. Nepřejete-li si i přesto některé z těchto věcí dostávat, stačí nám toto rozhodnutí napsat emailem.
Děkuji všem členům Klubu přátel Nadace, kteří se 8. benefičního večera zúčastnili a věřím, že s
ostatními se uvidím při nějaké další příležitosti. Pro lepší představu i připomenutí přikládám i několik
fotografií z tohoto večera.
Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
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Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…
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