TISKOVÁ ZPRÁVA NADACE PARTNERSTVÍ

Strom rodáků z Bystrého je ve finále ankety Strom roku. Ve
středu jej čeká setkání s místními a fotografem
Javor přezdívaný Strom rodáků, který tvoří dominantu Němcova kopce v Bystrém poblíž Bystřice nad
Pernštejnem, je jedním z dvanácti finalistů ankety Strom roku České republiky 2020. Soutěžícího z
Pardubického kraje před vstupem do letního hlasování na www.stromroku.cz čeká focení a setkání s
místními a zástupci Nadace Partnerství, která za 19. ročníkem populární soutěže stojí. U stromu se
budou lidé moci zvěčnit ve středu 17. června od 17.30 do 19.30 hodin.
Porota ankety letos vybírala z čtyřiapadesáti návrhů. „Kvůli obavám z nižšího zapojení veřejnosti do
navrhování stromů jsme se letos rozhodli nominace o měsíc prodloužit. I díky tomu se nám nakonec sešlo
krásných 54 tipů. Fakt, že se lidé nemohli scházet a domluvit se na hromadné nominaci, se projevil také
větším počtem individuálních přihlášek,” popisuje těžkosti letošního ročníku koordinátorka ankety Silvie
Zeinerová Sanža.
To se ale netýká asi 150letého javoru, který do soutěže přihlásilo město Bystré spolu s tamním Sokolem a
školami. Porotce ankety zaujalo mimo jiné to, že si strom vystřihl roli ve filmu Všichni dobří rodáci a po 30
letech se dočkal role i v dalším Jasného díle Návrat ztraceného ráje.
„Strom roku je unikátní projekt, který v sobě spojuje několik důležitých elementů. Přes dlouhověkost stromů a
jejich zajímavé příběhy nám Strom roku připomíná naše kořeny a důležitost pečovat o ně. Za hlavní přínos
pokládám právě inspirativní sílu tohoto projektu. Věřím, že lidi nadchne k tomu, aby zasadili nové stromy,
které budou svědky nových a dalších příběhů,” shrnuje ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková,
porotkyně ankety a generální partner letošního ročníku.
Klání o nejzajímavější dřevinu odstartuje 21. července, kdy se na webových stránkách www.stromroku.cz
zobrazí profily všech finálových stromů a podrobné informace o hlasování. Lidé pro své favority budou moci
hlasovat tři měsíce, vítězný Strom roku získá odborné arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a
bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku v únoru příštího
roku. To letos ovládl jiný český unikát: Chudobínská borovice z břehu Vírské přehrady na Vysočině.
Přehled dalších finalistů, včetně fotografií, termínu setkání s místními a příběhů stromů.
Mapa všech finálových stromů.
Kontakty:
David Kopecký, kontakt pro média, david.kopecky@nap.cz, 721 468 231
Kontakt na místě setkání v Bystré:
Anna Poledňáková, PR ankety, anna.polednakova@nap.cz, 605 545 047
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Bližší informace o celostátní anketě Strom roku 2020: www.stromroku.cz
Facebook: http://www.facebook.com/anketastromroku
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