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Podeljena Ravniharjeva
plaketa za sistematično
podpiranje ljubiteljske
kulture
Promocijsko gradivo
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ravniharjeva plaketa podeljena prvič za dolgoletno mecenstvo
ljubiteljski kulturi – prejel jo je ustanovitelj in lastnik
farmacevtske družbe Medis, Tone Strnad.
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Plaketo je podelila predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije, Mija
Aleš.Foto: Janez Eržen
Zveza kulturnih društev Slovenije je ob odprtju Tedna ljubiteljske kulture
prvič podelila priznanje za sistematično podpiranje ljubiteljske kulture. V
okviru družbene odgovornosti Tone Strnad, sicer dolgoletni član
Akademske folklorne skupine France Marolt, že vrsto let finančno podpira
glasbene in plesne skupine, ki pomembno prispevajo k ohranjanju
slovenskega kulturnega izročila. S tem potrjuje, da delovanje uspešnega
podjetja seže tudi na področje umetnosti in univerzalnih vrednot.
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Lastnik Medisa je Ravniharjevo plaketo sprejel s ponosom: "Verjamem, da
je treba sredini, iz katere izhajamo, na različne načine vračati, saj smo se
od nje veliko naučili. In kako naj vrnemo družbi bolje, kot da podpiramo
našo skupno kulturo. Mislim, da je tovrstna plaketa dober model za
promocijo donatorstva in sponzorstva, ki v Sloveniji ni tako redko. Vsaj do
zdaj pa nisem zasledil, da bi bilo kaj posebej opaženo, in prepričan sem,
da bo tako priznanje k donatorstvu vzpodbudilo še koga."
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V sklopu družbene odgovornosti podjetje Medis že vrsto let podpira ženski
in mešani pevski zbor Medis KUD Svoboda Črnuče, Akademsko folklorno
skupino France Marolt, veteransko Folklorno skupino COF in ljudsko
Pevsko skupino Cintare. Poleg tega na obsežnem seznamu spodbujanja
kulture lahko zasledimo podporo talentirani baletki Tei Bajc, jazz plesalki
Maji Sonc, nadarjeni mladi plesalki Lani Klemen iz društva Kazina, jazz
vokalistki Nini Strnad, pianistki Ani Šinkovec, violistu Petru Ugrinu, pa tudi
Rdečemu križu Slovenije in kulturnemu projektu Ženske. Sem sodi tudi
darilo Medisa in družine Strnad mestu Ljubljana: bronasta skulptura
Obrazi, ki je vgrajena v tlak Ključavničarske ulice v Ljubljani.

