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Konec sezóny na Jizerské magistrále
TISKOVÁ ZPRÁVA, BEDŘICHOV 16.4.2013

O uplynulém víkendu (13. a 14.4.2013) vyjely rolby na Jizerskou magistrálu naposledy.
JIZERSKÁ, o.p.s. tak ukončila úpravy tratí v zimní sezóně 2012/2013. Letos si lyžaři upravených
stop užívali již od prvního prosincového víkendu až do poloviny dubna, tedy 136 dní. Přestože
se s úpravou stop skončilo, cyklisté si na své budou muset ještě počkat. V Jizerských horách i
nadále leží sníh.
A jaká vlastně byla letošní zimní sezóna?
Určitě za poslední roky ta nejdelší, déle už se stopy upravovaly jen v sezóně 2008/2009 (145 dní). A
díky dostatku sněhu byly podmínky pro lyžaře dobré opravdu po celou dobu úprav.
Navíc letošní zima byla vydařená i z pohledu veřejné sbírky, vždyť lyžaři na její účet od 1.12.2012 až
dosud přispěli částkou 600 tisíc Kč. Zhruba 75 % z celkové sumy tvoří příjmy z prodeje předmětů, cca
20 % jsou finanční příspěvky zaslané přímo na sbírkový účet a zbylých 5 % pak příspěvky
z dárcovských SMS. Stávající sbírka je povolena na dobu neurčitou, takže po zimě rozhodně nekončí.
Pouze dojde k obměně samolepek a odznaků tak, aby byly pro další sezónu odlišné.
Touto cestou, tedy cestou dobrovolných příspěvků na úpravu Jizerské magistrály, půjdeme určitě i v
sezóně následující. Ani v zimě 2013/2014 tedy ke zpoplatnění Jizerské magistrály nedojde.
Díky všem, kteří se na úpravách magistrály v této zimní sezóně podíleli. A obrovské díky všem
našim partnerům, sponzorům, dárcům a lyžařům za jejich podporu.
Bez vás by to nešlo!
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