
 
                      
 
                      
Výtvarná soutěž NET4GAS Blíž přírodě: stovka předškoláků 
a školáků vyrazila do přírody 
 
Praha, 30. června 2015: Autoři vítězných obrázků již čtvrtého ročníku soutěže Maluj a buď Blíž 
přírodě, o nichž rozhodla komise složená ze zástupců společnosti NET4GAS a Českého svazu 
ochránců přírody (ČSOP), si spolu se svou třídou zpříjemnili poslední dny školního roku. Strávili den 
v přírodě s průvodcem nebo navštívili záchrannou stanici pro zvířata. Vedle cen, které se hodí do 
přírody, a předplatného časopisu Naše příroda pro vítěze, si tak stovka dětí odnesla nejen zážitky 
z výletu, ale i mnoho užitečných informací. Například jak postupovat při nalezení zraněného zvířete 
v přírodě. 
 
„Počet soutěžících nám vzrostl na rekordních 198, o to náročnější byl výběr těch nejzdařilejších 
obrázků,“ řekla Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS, která je pořadatelem soutěže, a dodala: 
„Dostat děti do přírody je v dnešní době čím dál složitější. Proto jsme rádi, že jsme zas letos pro 
stovku z nich mohli s ČSOP zorganizovat výlet.“  
 
Výtvarná soutěž Blíž přírodě probíhala od 1. 5. do 31. 5. 2015. Soutěžící ze třech věkových kategorií 
malovali přírodní lokality zpřístupněné Českým svazem ochránců přírody v rámci programu NET4GAS 
Blíž přírodě. V posledních dnech školního roku pak výherci vyrazili do přírody. Další informace jsou 
zveřejněny na internetových stránkách www.blizprirode.cz. Portál slouží jako komunikační platforma 
programu NET4GAS Blíž přírodě, kde můžete najít informace nejen o lokalitách, které děti v soutěži 
malovaly, ale i o dalších přírodních zajímavostech České republiky.  
 
 
 
Kontakt: 
Zuzana Kučerová    Lucie Matulová      
NET4GAS, s.r.o.    Kancelář ÚVR ČSOP 
Tel.: 739 537 273    Tel.: 731 760 872     
Email: zuzana.kucerova@net4gas.cz  Email: lucie.matulova@csop.cz  
 
 
Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V 
současné době máme téměř 7000 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.  
 
Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy 
a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na současné a budoucí 
generace. Oblast podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody úzce souvisí a od toho se odvíjí i 
dlouhodobá strategie firmy realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je 
generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007, podporuje i další projekty, pro 
které motto „Blíž přírodě“ je součástí trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o 
zpřístupněných lokalitách i dalších přírodních zajímavostech představuje veřejnosti na internetových 
stránkách www.blizprirode.cz.   
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Fotografie: 
Autor: Lucie Matulová, ČSOP 
Plné rozlišení: www.uschovna.cz/zasilka/FLP75ICHKMI69CRE-D3W  
 

      
 Předání cen a výlet v lokalitě Vinořský park-Satalická Bažantnice; Praha 
 

   
Exkurze v Bečovské botanické zahradě; Bečov nad Teplou 
 

    
Děti v záchranné stanici pro zvířata, Pátek u Poděbrad 
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Vítězné obrázky:  
 
I. kategorie: děti z předškolních tříd mateřských škol; David Nováček, MŠ a ZŠ Přerov nad Labem 

  
 
II. kategorie: žáci 1. – 3. tříd základních škol; Daniela Klárová, ZŠ Zeměchy  

 
 
III. kategorie: žáci 4. – 6. tříd základních škol, Adéla Čadová, 6. Základní a Mateřská škola 

 
 


