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JIZERSKÉ MAGISTRÁLE MOHOU POMOCI I LYŽAŘI
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 11.listopadu 2009

Téměř symbolicky na sv. Martina, ode dneška 11.11. začínají fungovat dárcovské SMS na podporu
Jizerské magistrály. Statisíce běžkařů každý rok navštíví tratě v Jizerských horách. Ty již od roku
1999 zabezpečuje Jizerská o.p.s.. Sehnat peníze na úpravu tratí je však stále složitější. Rozhodli jsme
se více oslovit samotné lyžaře, kteří od středy mohou přispět dobrovolně posláním dárcovské SMS.
Hlavním úkolem Jizerské o.p.s. je zejména sehnat peníze na úpravu a údržbu tratí, ročně jde o 4 mil. Kč. Za
to, že můžeme po Jizerských horách zdarma lyžovat po upravených tratích, vděčíme zejména Bedřichovu,
Janovu nad Nisou a dalším městům a obcím v regionu, včetně Libereckého kraje. Jizerská magistrála se ale
neobejde ani bez desítek sponzorských darů od firem.
Již v letošním roce jsme velmi pocítili napjatou atmosféru v ekonomice, která firmám velí omezit některé
výdaje. Sponzorování či reklama jsou bohužel mezi prvními škrty v rozpočtech firem. O to více si ceníme
všech, které podporu Jizerské magistrále zachovaly. Abychom vůbec mohli upravovat tratě na stejné úrovni
jako dosud, rozhodli jsme se více zapojit samotné lyžaře, a to formou dobrovolných příspěvků – ať již
zasláním na účet, příspěvkem v hotovosti nebo zasláním dárcovské sms v hodnotě 30 korun.

Jak mohou lidé přispět a podpořit Jizerskou magistrálu:



zasláním dárcovské sms ve tvaru – DMS MAGISTRALA na číslo
87 777.
zasláním peněz na zvláštní účet veřejné sbírky Jizerské magistrály
229 222 824 / 0300

Jizerská o.p.s. má od letošního léta povolenou veřejnou sbírku Krajským
úřadem Libereckého kraje. Veřejná sbírka má přísná pravidla. Jedním z nich
je vedení peněz na zvláštním účtu. Vše kontroluje krajský úřad. Lidé tak mají
jistotu, že všechny peníze budou použity na účel, na který je poslali.

Kolik peněz za den uběhnu? Čísla z Jizerské magistrály.





V minulé sezóně jsme v Jizerské o.p.s. upravovali 170 km tratí, a to po dobu 5 měsíců, od listopadu do dubna.
Za tu dobu jsme najezdili téměř 10 tisíc kilometrů a naši řidiči strávili v rolbách na 1600 hodin (což je 67
dní bez přestávky).
Úprava každého 1 km trati nás loni stála necelých 400 Kč. Pokud se tedy lyžař vydal na výlet dlouhý 20
km, projel úsek, jehož úprava stála skoro 8 tisíc korun.
Lyžaři mohou symbolicky podpořit Jizerskou magistrálu dárcovskou sms za 30 Kč.

Příběhy lyžařů:
Před dvěma lety to bylo jen několik málo lyžařů, kteří se na nás obrátili a věnovali peníze na úpravu
magistrály. Jedním z nich je i Tomáš Binder z Liberce: „Přispívám na magistrálu pravidelně už několik let,
jednou ročně posílám 1000 Kč. Tratě využívám hodně, jezdím z Liberce a jsem rád, že jsou upravené. Ne
vždy je to sice stoprocentní, ale to je asi otázka peněz. Pokud se zapojí více lidí, bude to jen dobře.“
Již během loňské sezóny ale jejich
počet rostl. Loni v březnu nás například
kontaktovali
manželé
Miklasovi
z Liberce s tím, že na lyže jezdí
pravidelně, upravené tratě se jim líbí a
rádi by je podpořili. Poslali nám 3 tisíce
korun.
Spousta lidí upravené tratě ocení, ale
kontaktovat nás a domlouvat se na
příspěvku je už pro ně příliš „složité“.
Posláním dárcovské sms se vše
usnadní. Kdo bude chtít magistrálu
podpořit, odešle dárcovskou sms třeba
pokaždé, když se bude vracet z výletu.
Cena dárcovské sms je 30 Kč, Jizerská
magistrála obdrží 27 Kč. Více informací
také na www.darcovskasms.cz.

Největší přispěvovatelé Jizerské magistrály:






Bedřichov
Liberec
Jablonec nad Nisou
Janov nad Nisou
Liberecký kraj

Milena Jelínková
ředitelka, Jizerská o.p.s.
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