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NET4GAS generálním partnerem nového ročníku soutěží Ekologická 
olympiáda a Zlatý list  
 

Praha, 4. 9. 2014: Společnost NET4GAS se stala pro nadcházející ročník celostátních přírodovědných 
soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda 2014/2015 jejich generálním partnerem. „Vést děti a mládež 
k blízkému vztahu k přírodě je čím dál složitější. Proto se podpora přírodovědných soutěží stala 
neodmyslitelnou součástí našeho programu NET4GAS Blíž přírodě a pro nový ročník, který právě startuje, ji 
ještě rozšiřujeme,“ říká Zuzana Kučerová, která má program v NET4GAS na starosti. Pořadatelem soutěží je 
Český svaz ochránců přírody, organizátorem jeho zájmová složka Sdružení mladých ochránců přírody 
ČSOP. 

Existuje řada odborných soutěží pro děti a mládež, z velké části je však takové soutěžení příliš 
„akademické“. Účastníci se sejdou v uzavřené místnosti, kde stráví celý čas plněním úkolů nebo 
vypracováním testů. Nakonec je tam čeká i samotné vyhlášení výsledků.  

Jinak je tomu v případě tradičních přírodovědných soutěží Českého svazu ochránců přírody Zlatý list 
a Ekologická olympiáda. Jejich smyslem je naopak vylákat soutěžící děti a mládež ven do přírody 
a inspirovat je k různým aktivitám přímo v terénu. Ve vlastní soutěži je pak důraz kladen na praktické využití 
znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a rozvoj týmové spolupráce. Ve finále čeká ty nejlepší 
opět soustředění s odborníky přímo v přírodě, terénní úkoly, terénní soutěžní stezka. 

„Soutěže pro děti a mládež mají v ČSOP tradici. Zlatý list se bude od svého založení konat již po 43., 
Ekologická olympiáda slaví letošním ročníkem své 20. narozeniny. Spoluvyhlašovatelem soutěží je 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na organizaci se podílí stovky organizátorů a oborníků po celé 
republice,“ doplňuje Jaroslav Síbrt, koordinátor obou celostátních soutěží ČSOP. 

Přivést lidi „blíž přírodě“ se společnost NET4GAS snaží dlouhodobě podporou konkrétních projektů právě 
v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. O tom svědčí i stejnojmenný název programu NET4GAS Blíž 
přírodě, v rámci kterého rozvíjí strategii své firemní filantropie. Více informací najdete na webových 
stránkách www.blizprirode.cz.  

Více informací o soutěžích najdete na www.zlatylist.cz a www.ekolympiada.cz.  
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Zlatý list je celostátní přírodovědná soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. V letošním 
školním roce probíhá již její 43. Smyslem Zlatého listu je především setkávání dětí s hlubším zájmem 
o přírodu, na kterém si formou soutěže mohou ověřit a porovnat své znalosti. Soutěží šestičlenná družstva, 
která reprezentují dětský kolektiv (oddíl, třídu). Důraz neklade pouze na teoretické znalosti, ale také na 
aktivní práci v přírodě a pro přírodu. Web soutěže najdete na adrese www.zlatylist.cz. 

Ekologická olympiáda je celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v 
oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Její předností je zejména praktické využití 
znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů v terénu a rozvoj týmové spolupráce. Letos probíhá 
její 20. ročník. Podrobnosti o soutěži lze najít na webu www.ekolympiada.cz.  

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné 
době máme téměř 8000 členů. Mezi námi 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. 

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP ČSOP) je zájmová složka Českého svazu ochránců 
přírody pro práci s dětmi a mládeží s vlastní právní subjektivitou. Jejím posláním je koordinace a podpora 
této činnosti. Poskytuje finanční a materiální podporu oddílům mladých ochránců přírody, organizuje 
přírodovědné soutěže pro děti a mládež, a vyvíjí další aktivity v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Web: 
www.mopici.cz. 

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a 
rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. Oblast 
podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody úzce souvisí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie 
firemní filantropie realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je od roku 2007 
generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, od roku 2014 také generálním partnerem jeho 
soutěží Ekologická olympiáda a Zlatý list. Podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je součástí 
trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o podpořených projektech či zpřístupněných přírodních 
lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.   
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