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Netopýři očima dětí
Tisková zpráva, Praha, 19.12.2014
Svoje zážitky ze setkání s netopýry ztvárnily pražské děti ve druhém, podzimním kole výtvarné
soutěže „Můj kamarád netopýr“ a literární soutěže „Jak jsem potkal netopýry“, které vyhlásila
Česká společnost pro ochranu netopýrů. Celkem se sešlo přes 140 obrázků a 13 básniček či
esejů, z nichž porota vybrala nejzdařilejší práce. Odměnou pro výherce bude kromě věcných
cen také prezentace jejich prací formou výstavy, která proběhne začátkem roku 2015.
Soutěže se uskutečnily v rámci projektu „Poznej tajemný svět netopýrů“ podpořeného Hlavním
městem Prahou. V průběhu roku se žáci pražských škol mohli zúčastnit výukových programů,
přednášek a večerních vycházek do pražských parků. V návaznosti na tyto akce pak probíhala obě kola
soutěží, jejichž cílem bylo prohloubit zájem dětí i učitelů o tuto zajímavou skupinu živočichů.
„I v tomto kole soutěže nás potěšilo velké množství hezkých prací. Výtvarné soutěže se
zúčastnilo celkem 143 dětí, jejichž obrázky byly hodnoceny ve třech věkových kategoriích. V každé
kategorii byly vybrány první tři nejlepší práce a kromě toho porota udělila ještě další zvláštní ceny za
zajímavý nápad či kompozici. V první kategorii (6 – 7 let ) zvítězil Matyáš Beck ze ZŠ Jarov, v druhé
kategorii (8 – 9 let) Dora Úlehlová rovněž ze ZŠ Jarov a ve třetí kategorii (10 – 13 let) Anna Marie
Kocychová ze ZŠ Curie. Do literární soutěže "Jak jsem potkal netopýry" přispělo svými pracemi
celkem 13 žáků. Vítězem první kategorie (2. a 3. třída) se stala Zlata Mackanuková ze ZŠ Jarov, ve
druhé kategorii (5. třída) byly shodně oceněny básničky Kristiny Drahošové a Natálie Šimákové, obě
ze ZŠ Jarov. Ve třetí kategorii (17 let) získala cenu za účast Markéta Kratochvílová z Gymnázia Jana
Palacha,“ informovala koordinátorka projektu Eva Cepáková z České společnosti pro ochranu
netopýrů. Pro vítěze jsou připraveny diplomy a věcné ceny, které jim budou předány při vernisáži
výstavy „Můj kamarád netopýr“ v úterý 20. ledna 2015. Výstava se bude konat v prostorách Stanice
přírodovědců DDM v Praze 5 a představí vítězné výtvarné práce z obou kol soutěže, jakož i další
zdařilé obrázky, na které už se v pořadí oceněných nedostalo. Podrobné informace o výsledcích
soutěže lze nalézt na www.ceson.org
„Velmi děkujeme všem účastníkům soutěže za milé obrázky i literární práce, ale také jejich
učitelům za motivaci a vedení. Těší nás velký zájem pražských škol o vzdělávací programy, které v
letošním roce realizujeme a doufáme, že tyto naše aktivity pomohou zlepšit vnímání netopýrů u dětí i
dospělých. Pozitivní vztah a dobrá informovanost veřejnosti je totiž velmi důležitá při praktické
ochraně netopýrů, kteří často osídlují lidské stavby včetně panelových domů ve městech,” shrnuje na
závěr Cepáková.
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