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JIZERSKÉ HORY NABÍDNOU STOPY JAKO PRVNÍ
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 25.prosince 2010
Díky dohodě s Lesy ČR upraví Jizerská o.p.s. první běžecké stopy již tento víkend. Skútr již dnes
projel z Bedřichova velké i malé kolo (Bedřichov – Hřebínek – Čihadla - Kristiánov – Nová Louka –
Bedřichov, vč. spojnice přes Bílé buky), aby se čerstvě napadaný sníh utáhnul a vymrzla spodní
voda. V sobotu skútr upraví trať i se stopami. To vše je možné jen díky vstřícnosti Lesů ČR a jejich
dodavatelů, kteří těží v horách dřevo. Upozorňujeme proto lyžaře na některé úseky – např. okolí
Kristiánova, aby byli velmi opatrní, protože v daných místech se ještě pohybuje těžká technika.
Novinky na Jizerské magistrále:






Lyžaři, věříme, ocení 27 nových map Jizerské magistrály, které nahradily staré verze, instalované na
křižovatkách. Každá mapa obsahuje kromě tratí magistrály i panoramatický pohled a název místa
s nadmořskou výškou a GPS souřadnicemi.
Na stadionu v Bedřichově je opět otevřen skiservis.
Běžkaři mohou nově přispět na Jizerskou magistrálu nejen dárcovskými sms, ale i platební kartou přes
internet nebo systémem Paysec.
Jizerská magistrála má též svoji stránku na facebooku. Ke čtvrtečnímu večeru měla 330 fanoušků.
O jedné větší novince budeme informovat příští týden ;-)

Jizerská o.p.s. musí každý rok sehnat 4-5 milionů korun. Velká část je od sponzorů a firem, další část od
měst a obcí. Výše peněz však v letošním roce velmi poklesla, a tak nezbývá, než do úpravy tratí zapojit ještě
více samotné lyžaře. Mnozí z nich zaslali v minulé zimní sezóně příspěvek na úpravu tratí na účet veřejné
sbírky nebo formou dárcovských sms.
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