Liberec 12. ledna 2016

Tisková zpráva
Memorandum o podpoře sportovní akce
Jizerská 50 podepsaly čtyři instituce
V neděli 10. ledna se jel 49. ročník mezinárodního závodu ČEZ Jizerská 50. Letošní závod byl jiný
než ty předchozí. Poprvé se závod nejel po padesátikilometrové ani zkrácené trase jako loni, ale
nezvykle na čtyřech čtyřkilometrových okruzích v okolí Bedřichova.
Memorandum o podpoře sportovní akce ČEZ Jizerská 50 je dohoda mezi SKI klubem Jizerská
padesátka, z. s., Sportovním areálem Ještěd, a. s., (SAJ), Dopravním podnikem měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a. s., (DPMLJ) a statutárním městem Liberec.
Zástupci uvedených čtyř institucí podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Konkrétně
jde o poskytnutí dotace 50 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce
„Pohár primátora“. Dětská Mini Jizerská se jela v pátek 8. ledna a zúčastnily se jí bezmála dvě
stovky dětí.
Primátor Liberce Tibor Batthyány se nedělního závodního dne účastnil v publiku fanoušků. „Je
to pro mě svátek všech lyžařů, běžců. Jizerská 50 má neuvěřitelnou historii a je pojmem.“
Ze strany SAJ jde o bezplatné zapůjčení rolby, ze sportovního areálu ve Vesci, za účelem úpravy
stop Jizerské 50 a bezplatné zapůjčení dvou sněhových děl a příslušenství.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou na základě podepsaného memoranda
zajišťoval od pátku do neděle přepravu účastníků a diváků „Jizerské 50“. Kyvadlová doprava
z centra Liberce do Bedřichova doplnila s celkovými 3 351 kilometry pravidelné linky z obou
měst, které byly také posilovány. Vozidla kyvadlové dopravy se zcela zřetelným označením akce
se v pátek otočila na trati celkem 19x, v sobotu 67x a v neděli 64x. Autobusy byly posílány na
zvláštní kyvadlovou linku v intervalu 30 minut, ale podle potřeb návštěvníků nakonec jely někdy
i po 10 až 15 minutách za sebou.
Ski klub Jizerská padesátka pak v rámci dohody zajišťuje plnění v podobě webové propagace a
komunikace tiskovými materiály. „Jizerská 50 patří k nejvýznamnějším sportovním akcím
konaným v České republice a má obrovský význam – ekonomický i společenský – pro celý
region. Jsme rádi, že se město Liberce za Jizerskou 50 postavilo a že jsme se dohodli na

společném memorandu, které bude prospěšné pro všechny zapojené strany,“ říká Martin
Koucký, předseda Ski klubu Jizerská padesátka.
Pro primátora Batthyányho je Jizerská 50 v Bedřichově spojena s Libercem: „poslední dobou se
mi ale zdá, že se Jizerská 50 našemu městu trochu vzdaluje, ale já osobně ji mám s Libercem
spojenou. Budu se snažit, aby město Liberec a Jizerská 50 tvořili opět jakýsi celek, protože k sobě
patří.“
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