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V Liberci dne 30. září 2022

Kalendář Zaostřeno na Jizerky 2023 bude opět pomáhat přírodě
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pokřtila benefiční kalendář Zaostřeno na
Jizerky 2023. Sestaven je z nejkrásnějších snímků stejnojmenné fotografické soutěže,
které vybrala odborná porota. Jizerské hory se tak opět představí veřejnosti a poodhalí své
úžasné vrcholy, tajemná zákoutí, hluboká údolí, ale i stopy lidské činnosti. To vše na 13
stranách benefičního kalendáře ve formátu A2, který si lidé mohou zakoupit na stránkách
nadace www.nadaceivanadejmala.cz/eshop a přispět tak na projekty pomáhající přírodě.
Nadace díky výtěžku z jejich prodeje pravidelně pomáhá Jizerským horám i jejich okolí.
Letos pak přispěje konkrétně na výsadby druhově rozmanitějších lesů na Liberecku, které
mnohem lépe zadržují vodu a jsou odolnější proti nepříznivým podmínkám, kterým musí
dnes lesy čelit.
Z širšího výběru došlých fotografií byla sestavena putovní výstava a jeden snímek na ní vybrala
i široká veřejnost v internetovém hlasování, které probíhalo po celou dobu letních prázdnin. Na úterní
vernisáži výstavy předala nadace oceněným fotografům hodnotné ceny od společnosti Canon a
poukazy do Centra Babylon, kde se akce konala. Sešlo se zde na 60 soutěžících i milovníků Jizerských
hor. Lidé využili možnosti si zakoupit čerstvě vydaný benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2023 a
společně pokřtili jeho dvanáctý ročník. „Společně jsme kalendáři popřáli co nejvyšší prodej, abychom
mohli podpořit další z projektů pro přírodu, které z jeho výtěžku financujeme. Mám radost z jeho stále
vyšší popularity mezi veřejností i firem. Z původně vydávaných 800 kusů jsme se letos dostali na
2 100 výtisků a věřím, že i tento náklad se rozprodá do posledního. Lidé si jím mohou zpříjemnit
domov a firmy zase kanceláře,“ vysvětluje Ondřej Petrovský, ředitel pořádající nadace a doplňuje:
„snímky totiž ukazují naše malé ale neuvěřitelně rozmanité pohoří v těch nejlepších barvách a světle.“
V minulosti pomohl výtěžek z prodeje kalendářů například se záchranou rašeliniště v samém srdci
Jizerských hor, výsadbou tisíců genetický původních sazenic stromů či obnovou návštěvnické
infrastruktury. Samotná výstava je k vidění u Královské zahrady Centra Babylon až do konce
listopadu, pak se bude přesouvat po vybraných obcích nejen Libereckého kraje.
Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky byla poprvé vyhlášena v roce 2011 a za tu dobu bylo
přihlášeno 2 349 snímků a vydáno 17 600 kalendářů. S myšlenkou jejího pořádání přišel František
Pelc, předseda správní rady nadace a do soutěže se hlásí fotografové nejen z Čech, ale i zahraničí.
„Fotosoutěž má několik rozměrů. Jedním z nich je představit naše krásné pohoří široké veřejnosti a
zároveň jejím prostřednictvím poukázat na potřebu jeho ochrany. A přispět k tomu může každý
například nákupem benefičního kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2023, kterým můžete potěšit nejen
sebe, ale i své přátele a známe,“ doplňuje Petrovský.
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