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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Liberci dne 8. ledna 2014

Výstava Zaostřeno na Jizerky bude k vidění ve Frýdlantu
Výstava fotografií s názvem Zaostřeno na Jizerky, která vznikla ze stejnojmenné
fotografické soutěže, bude v lednu k vidění v prostorách vestibulu radnice ve Frýdlantu. Na
výstavě si můžete prohlédnout celkem 38 snímků a to až do konce měsíce. Ty vybrala odborná
porota a z 13 nejlepších byl sestaven i nástěnný kalendář Zaostřeno na Jizerky 2014. „Rozhodli
jsme se představit krásu Jizerských hor i lidem, kteří do nich zavítají jen občas. Fotografové
dokázali zachytit pohledy, které mohou běžnému návštěvníkovi uniknout. Vstupné na výstavu je
samozřejmě zdarma, ale přispět na Jizerky je možné do připravené pokladničky“, řekl Ondřej
Petrovský, ředitel Nadace.
Nástěnný kalendář je možné si ještě objednat přímo u nadace emailem: jizerky@ecn.cz,
telefonicky 605 701 503 nebo osobně v kanceláři, kterou naleznete na liberecké adrese
Matoušova 453/21. Cena je 300,- Kč, v případě zasílání poštou je nutné ještě připočíst poštovné
ve výši 70,- Kč. Výtěžek bude věnován na projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů
Jizerských hor. Konkrétně pomůže uhradit nutný vlastní spolupodíl na financování výsadeb
necelých 90 000 sazenic původních dřevin (převážně buků, dubů a jedlí) na ploše cca 331 ha ve
třech jizerskohorských biocentrech. „Celá myšlenka fotosoutěže byla koncipována tak, aby
potěšila nejen oko návštěvníka, ale aby pomohla i Jizerkám, které naši podporu stále potřebují“,
vysvětlil Petrovský.
Fotosoutěž byla vyhlášena v březnu loňského roku a do červnové uzávěrky přihlásilo 54
autorů celkem 206 snímků z Jizerských hor. Následně odborná porota vybrala kolekci 38
nejlepších fotografií, které jsou k vidění na výstavě. Z nich pak po pečlivém zvážení dala ocenění
13 nejkvalitnějším, ze kterých je sestaven zmíněný kalendář. Celkovým vítězem je Vítězslav
Hudský se svým snímkem „Zimní poezie“. Zároveň v průběhu letních prázdnin probíhalo na
internetu i hlasování široké veřejnosti. Vítězkou se nakonec stala Lenka Křůmalová se svým
snímkem „Večerní pohled z Loučné na Vyšehrad“. Celkem tato fotografie získala ve finále 2 341
hlasů. „Velice mile mě překvapilo, že hlasování se setkalo s obrovským zájmem veřejnosti a
odevzdáno bylo necelých 10 000 hlasů,“ doplnil Petrovský. Další informace o fotosoutěži
naleznete na webových stránkách nadace www.jizerky.ecn.cz.
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Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…

