Kalendář fotografií z Jizerek vytvoří ze
soutěžních snímků
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Jizerské hory - Máte rádi Jizerské hory? Máte
rádi fotografování? Můžete zkusit štěstí, třeba
vyhrajete…
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory
vyhlásila již čtvrtý ročník fotografické soutěže
s příznačným názvem Zaostřeno na Jizerky. Do
soutěže se může stejně jako v minulých letech
přihlásit každý, kdo zašle papírově i emailem
fotografie s tématikou Jizerských hor.
Jeden autor může zaslat maximálně čtyři
snímky a to až do 6. června, kdy je uzávěrka. „Jsme velice rádi za stále zvyšující se zájem
o tuto fotosoutěž i kvalitu fotografií, které se nám každoročně scházejí. To je tou hlavní
motivací pro její pokračování i v roce letošním," řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace.
Následně všechny fotografie zhodnotí odborná porota, ve které zasedne například fotograf
Břetislav Jansa, Zdeněk Patzelt, předseda správní rady nadace František Pelc, vedoucí Správy
CHKO Jizerské hory Jiří Hušek, autor řady knih Roman Karpaš a další. Zároveň bude na
internetu probíhat i hlasování veřejnosti.
Z vybraných snímků připraví putovní výstava s vernisáž v říjnu. Z třinácti nejlepších
fotografií sestaví nástěnný kalendář Zaostřeno na Jizerky 2015.
„O kalendář je stále větší zájem a každým rokem zvyšujeme jeho náklad. Ten loňský byl
vytištěn již v 1 000 kusech, byl rozebrán do posledního a jeho prodejem jsme získali přes
padesát tisíc korun," doplnil Petrovský. Tyto peníze použijí do projektu výsadeb původních
druhů dřevin do Jizerských hor.
Fotosoutěž má tedy dva rozměry. Jedním je ukázat Jizerské hory prostřednictvím krásných
fotografií a tím druhým je finanční podpora záměru obnovy jejich druhové rozmanitosti, která
je nezbytná pro dlouhodobou a stabilní existenci.
Na autory vítězných fotografií čekají hodnotné ceny a knihy o Jizerských horách. Podrobnosti
o soutěži naleznete na stránkách nadace www.jizerky.ecn.cz. „Věřím, že se opět sejdou nejen
krásné fotografie, ale že se také podaří získat prostředky na projekty pomáhající Jizerským
horám," uzavřel Petrovský.

