
 
                      
 
                      

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NET4GAS BLÍŽ PŘÍRODĚ: STOVKA 

PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ OPĚT VYRAZILA DO PŘÍRODY 
 

Praha, 26. září 2016: Autoři vítězných obrázků již pátého ročníku soutěže „Maluj a buď Blíž přírodě“ 

si spolu se svou třídou zpříjemnili poslední dny nebo začátek školního roku. Strávili den v přírodě 

s průvodcem a navštívili záchrannou stanici pro zraněné živočichy. 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. 

Organizátorem soutěže je společnost NET4GAS ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody 

(CSOP).  

 

„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,“ řekla Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS. 

 

Výtvarná soutěž „Maluj a buď Blíž přírodě“ probíhala od 2. 5. do 31. 5. 2016. Soutěžící ze třech věkových 

kategorií malovali přírodní lokality zpřístupněné Českým svazem ochránců přírody v rámci programu 

NET4GAS Blíž přírodě. V posledních dnech nebo na začátku školního roku pak výherci vyrazili 

do přírody nebo navštívili záchrannou stanici pro zraněné živočichy. 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 tuzemských přírodních zajímavostech.  

 

 

 

Kontakt: 

Zuzana Kučerová     Kateřina Adámková      

NET4GAS, s.r.o.     Kancelář ÚVR ČSOP 

Tel.: 739 537 273     Tel.: 731 760 872     

Email: zuzana.kucerova@net4gas.cz   Email: katerina.adamkova@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 provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí 

odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí 

nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná v rámci programu 

NET4GAS Blíž přírodě. Je již desátým rokem generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým 

se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list 

a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a 

zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.    
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Fotografie: 

Autor: Kateřina Adámková, ČSOP (www.uschovna.cz/zasilka/KXUJ9LJ45TUTZ87R-WXA/)  
 

     
Výherci první kategorie z MŠ Sulanského, Praha 4         Výherci druhé kategorie ze ZŠ a MŠ Melantrichova,  

v Záchranné stanici pro zraněné živočichy ČSOP Huslík   Prostějov na Hádeckých lomech v Brně 

 

 
Výherci třetí kategorie ze ZŠ Holzova, Brno 

v Biokoridoru Hloučela v Prostějově 

 

     
Vítězné obrázky ve třech kategoriích (zleva: děti předškolních tříd mateřských škol; žáci 1. – 3. tříd základních škol; 

žáci 4. – 6. tříd základních škol) 
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