
 

Vyhlášení výsledků  

výtvarné soutěže  

 
 
 

 
Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) vyhlašuje výsledky výtvarné  

soutěže na téma „Soused netopýr“, která probíhala od 8. září do 9. října 2020.  
 
Soutěže se zúčastnilo 214 žáků pražských mateřských a základních škol a 7 dětských 

kolektivů, kteří zaslali celkem 208 výtvarných prací. Soutěžní příspěvky posuzovala  
porota složená ze zástupců ČESON a spolku Modrá liška Vrané nad Vltavou, který 

pořádá výtvarné kroužky a kurzy pro děti i dospělé. 
 Obrázky byly hodnoceny ve čtyřech věkových kategoriích. V každé kategorii 

byly vybrány tři nejzdařilejší práce. Kromě toho porota udělila také dvě zvláštní ceny 
za zajímavý nápad či kompozici. 
 

 
1. kategorie 4 - 5 let: 

(celkem 57 prací) 
 

1. místo: Anna Hodboďová, MŠ Jeseniova 98, Praha 3   
2. místo: Zuzana Šebestová, Fakultní MŠ Na výšinách 3/1075, Praha 7 

3. místo: Adéla Hejdová, MŠ Voráčovská 2, Praha 4 – Podolí 
  

 
2. kategorie 5,5 - 8 let: 
(celkem 40 prací)  

 
1. místo: Nina Macáková, SZUŠ Škola pro radost, Na vrchu 304/22, Praha 5 

2. místo: Kristián Lolo, MŠ Milíčův dům, Sauerova 1836/2, Praha 3 – Žižkov 
3. místo: Jonáš Botek, ZŠ a MŠ Logopedická, Moskevská 29, Praha 10 
zvláštní cena: žáci 1.B třídy ZŠ a MŠ Logopedická, Moskevská 29, Praha 10 

 
 

3. kategorie 9 – 11 let: 
(celkem 73 prací) 
 

1. místo: Adam Kovář, ZŠ Petřiny sever, Na okraji 305/43, Praha 6 
2. místo: Lucie Zádová, SZUŠ Škola pro radost, Na vrchu 304/22, Praha 5   

3. místo: Dan Kolář, ZUŠ Marie Podvalové, K rybníčku 8, Praha 9 – Satalice 
 
  

4. kategorie 12 – 15 let: 
(celkem 38 prací) 

 
1. místo: Anna Vařeková, SZUŠ Škola pro radost, Na vrchu 304/22, Praha 5  
2. místo: Tereza Schreierová, ZŠ Mládí 135/4, Praha 5 

3. místo: Kateřina Fousková, ZŠ a MŠ Na dlouhém lánu 43, Praha 6 
zvláštní cena: žáci primy A Malostranského gymnázia, Josefská 7, Praha 1 

 



Děkujeme všem účastníkům výtvarné soutěže a výhercům srdečně gratulujeme!  

 
 

Plánovanou listopadovou výstavu nejlepších děl v Komunitním centru Kampa v Praze 1 
a vernisáž spojenou s předáním cen výhercům bohužel není možné uskutečnit 

vzhledem k současné epidemiologické situaci a opatřením vyhlášeným vládou.  
 

Rádi bychom vás však informovali, že:  
 

 Diplomy a drobné věcné ceny budou doručeny vítězům jinou cestou, a to 

dle domluvy buď osobně předány příslušným učitelům či rodičům, nebo zaslány 

poštou (do 30.11.2020). 
 

 Vítězné práce a další vybraná díla budou prezentovány prostřednictvím sociální 

sítě facebook – profil Náš soused netopýr (postupně pro jednotlivé věkové 
kategorie v týdnu 20-23.10.2020). 

 

 Výstavu obrázků se pokusíme uskutečnit v náhradním termínu, jakmile to 

situace dovolí (pravděpodobně v 1. pololetí roku 2021). Rádi bychom děti 

potěšili i slavnostní vernisáží spojenou s představením vítězných děl a setkáním 
s ochočenými hendikepovanými netopýry. O konání této akce vás budeme 
předem informovat.  

 

 

 

Přejeme vše dobré, hodně zdraví a sil v této nelehké době! 
 

 

Kontakt:  

Eva Cepáková, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Katedra zoologie PřF UK, 
Viničná 7, 128 00 Praha 2, www.ceson.org, netopyr@ceson.org, tel. 732 615 295 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Soutěž probíhá v rámci projektu podpořeného Hlavním městem Prahou. 
 


