
 

 

 

 

Soutěž „Jsem Blíž přírodě!“ zná své vítěze 
V polovině května jsme uzavřeli výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy a můžeme ocenit 

výherce. Z celkového počtu 286 doručených obrázků porota vybrala z každé kategorie vítěze. Autoři 

vítězných obrázků získají diplom, balíček dárků NET4GAS Blíž přírodě a společně se svou třídou 

pojedou na celodenní výlet do přírody. Ocenění za své obrázky od partnerů soutěže, společnosti 

NET4GAS a Českého svazu ochránců přírody získají i malíři, kteří se umístili na 2. a 3. místech. 

Děkujeme všem za účast v soutěži a výhercům gratulujeme! 

 

I. Kategorie: předškolních tříd mateřských škol 

1. místo  

V  kategorii předškolních tříd mateřských škol zvítězila Lucie Zámečníková (6 let) se 

svým obrázkem Chorýňského mokřadu. Spolu s ostatními dětmi a paní učitelkou z Mateřské 

školy Choryně pojedou na celodenní výlet do lokality Blahutovice a záchranné stanice 

v Bartošovicích. 

2. místo 

Na druhém místě se umístila Nicol Kralertová (5 let) se svým obrázkem lokality 

Votočnice.  

(Mateřská škola Markušova a detašované pracoviště Dubnova 806, Praha 4) 

3. místo 

Na třetím místě se umístila Daniela Miková, se svým obrázkem Semanínské stezky. 

(Základní škola praktická, přípravná třída, Semanín) 

 

II. Kategorie: žáci 1. – 3. tříd základních škol 

1. místo 

Kategorii žáků od první do třetí třídy vyhrála Veronika Kmošková (1. třída) se svým 

obrázkem Velkého Košíře. Veronika spolu se svými spolužáky ze ZŠ Zámecká, Litomyšl, pojede 

na celodenní výlet do lokality Žákova hora a zároveň navštíví nedalekou záchrannou stanici 

Pasíčka. 

2. místo 

Na druhém místě se umístila Marcela Křížová (3. třída), která nakreslila lokalitu 

Blahutovický rybník. 

(Základní škola Heřmanice u Oder) 

3. místo 

Třetím oceněným v této kategorii je Jan Gabriel (2. třída) se svým obrázkem lokality 

Podkovák. 

(Základní a Mateřská škola Lesná) 

 



                 
 
                      

III. Kategorie: žáci  4. – 6. tříd základních škol 

1. místo 

Vítězem kategorie žáci  4. – 6. tříd základních škol se stal Dominik Kaniok (6. třída) se 

svým obrázkem „Jaro na Kudlačeně“. Domink se svými spolužáky ze Základní školy TGM 

Horní Bečva pojede na celodenní výlet do lokality Biocentrum Mokroš a záchranné stanice 

v Němčicích nad Hanou. 

2. místo 

Na druhém místě se umístil s obrázkem Chorýňského Mokřadu Denis Palát ( 6. třída) 

(Základní škola Valašské Meziříčí) 

3. místo 

Poslední oceněnou v této kategorii je Tereza Hanesová (5. třída), která namalovala 

lokalitu Střelenská louka. 

(Základní škola Na Stínadlech, Teplice) 

 

Hodnotící komise se rozhodla ocenit ještě jeden obrázek, jehož autorkám vyjádřila uznání za nápad a 

důvtip, který do svého díla vložily. Čestné ocenění získávají Veronika Šebestová a Bára Radostová 

ze Základní školy PORG Ostrava. 

 

Do výtvarné soutěže se zapojilo celkem 62 tříd mateřských a základních škol z různých koutů České 

republiky. Nejvíce tříd (31) se zapojilo do druhé kategorie, třetí kategorie se zúčastnilo 21 tříd a 

kategorie mateřských škol 10 předškolních tříd. Některé obrázky bohužel nesplňovaly stanovená 

kritéria nebo zachycovaly naučnou stezku, která nepatří do programu NET4GAS Blíž přírodě. Tyto 

obrázky dále do hodnocení nepostoupily.   

 

Výstava soutěžních obrázků se uskuteční v sídle ČSOP (Michelská 5, Praha 4) od 1.6 do 30. 6. Výběr 

z těch nejlepších najdete také na webových stránkách www.blizprirode.cz.  

 

Všem autorům velmi děkujeme a oceněným dětem ještě jednou GRATULUJEME! Sledujte dále 

webové stránky www.blizprirode.cz. Již pro vás připravujeme další soutěž! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blizprirode.cz/
http://www.blizprirode.cz/


                 
 
                      

Kategorie: předškolních tříd mateřských škol 

 

1. místo: Lucie Zámečníková 

 
 

2. místo: Nicol Kralertová      3. místo: Daniela Miková 

   
 

 
 
 
 
 
 



                 
 
                      

Kategorie: žáci 1. – 3. tříd základních škol 
 

1. místo: Veronika Konošková 

 
 

 

2. místo: Marcela Křížová   3. místo: Jan Gabriel 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 
                      

Kategorie: žáci  4. – 6. tříd základních škol 
 

1. místo: Dominik Kaniok 

 
 

2. místo: Denis Palát    3. místo: Tereza Hanesová 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 
                      

Český svaz ochránců přírody je sdružení lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V 

současné době máme téměř 8000 členů. Mezi nimi jsou profesionální odborníci i nadšení 

dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací 

naleznete na www.csop.cz. 

 

Společnost NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto rozvíjí a dále prohlubuje 

svou koncepci sponzoringu a firemního dárcovství. Je spolehlivým a bezpečným provozovatelem 

plynárenské přepravní soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s 

ohledem na budoucí generace. Oblast podnikání NET4GAS úzce souvisí s otázkou ochrany přírody a 

životního prostředí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná v rámci 

programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody 

a projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách občanského sdružení DAPHNE ČR – Institut 

aplikované ekologie, podporuje i další subjekty. Podrobné informace o otevřených lokalitách i dalších 

přírodních zajímavostech či tipy na výlet představuje veřejnosti na internetových stránkách 

www.blizprirode.cz. 

 

 

Kontakt:  

Lucie Matulová                         

Kancelář ÚVR ČSOP  

tel.: 731 760 872 

 

Milan Řepka 

Tiskový mluvčí NET4GAS 

tel.: 739 537 461 

email:milan.repka@net4gas.cz 

 


