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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Liberci dne 2. května 2011

Na ekovýchovu máme již 300 000,- Kč
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p.
uspořádala v pátek 29.dubna 2011 již 9. benefiční večer pro Jizerky. Od návštěvníků, kterých se
sešlo přes 80, se podařilo vybrat více než 20 000,- Kč. Tato částka není zatím konečná, neboť
firmy i jednotlivci přispívali i před akcí a k dnešnímu dni má nadace k dispozici přes 300 000,- Kč.
Tyto prostředky využijeme na podporu ekologické výchovy dětí. Jsme přesvědčeni, že
nedílnou součástí ochrany přírody je také kultivace vztahu veřejnosti k přírodě. A kde začít jinde,
než u mladé generace. Z tohoto důvodu již osm let podporujeme školy a organizace pracující s
mládeží k aktivnímu ekologicko-výchovnému vzdělávání. Za tu dobu jsme ušli dlouhou cestu a
díky cílené spolupráci s těmito organizacemi se podařilo zrealizovat řadu velice kvalitních
programů pro děti. Možnosti naší pomoci jsou však limitovány finančními prostředky, které se nám
podaří na tento projekt získat.
Samotný 9. benefiční večer pro Jizerky se odehrál v příjemné atmosféře, kde se na pódiu
vystřídali například člen dozorčí rady Miroslav Šulc a ředitel nadace Ondřej Petrovský, kteří
v krátkosti představili činnost nadace a pohovořili o plánech do budoucna. Divákům představila
paní učitelka Hana Gdulová ze ZŠ Švermova, Liberec praktické výstupy z podpořeného projektu
Už víme a známe naše okolí, který v minulém roce nadace podpořila částkou 13 000,- Kč.
Členové správní rady nadace následně předali šeky školám, které nadace v rámci projektu
ekologické výchovy podpořila. Druhou část večera zahájil Siegfried Weiss, který představil svou
knihu Píseň o lese. Své příjemné povídání doprovodil promítáním fotografií z Jizerských hor, z
nichž některé byly představeny veřejnosti úplně poprvé. Závěrem jsme pozvali všechny účastníky
na malé občerstvení, kde byl prostor pro diskuzi se zajímavými osobnostmi Jizerských hor. 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. Nezapomeňte do zprávy pro příjemce napsat jméno a adresu, abychom mohli
dárce identifikovat a zaslat jim malé poděkování v podobě knihy, kterou nadace v minulosti
podpořila. Zároveň se můžete stát členy Klubu přátel Nadace, což je sdružení lidí, kteří mají
kladný vztah k Jizerským horám a nadaci v daném roce finančně podpoří. Tyto lidi mimo jiné
zveme na různé akce, které nadace pořádá nebo podporuje.

Více informací:
Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

č.ú. 346 35 88/0300
Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…

