
 
 

Milí čtenáři, příznivci a přátelé Naší přírody,  

 

velice si vážíme, že jste s námi oslavili jubilejní 50. vydání časopisu, vyplnili naši čtenářskou 

anketu a zároveň si tak zasoutěžili o 50x roční předplatné. Doufáme, že výhra udělá radost 

jak těm, kteří doposud o předplatném pouze přemýšleli, tak těm, kteří jsou mezi našimi 

předplatiteli i několik let a teď ho budou mít za odměnu na rok zdarma. Jména výherců 

naleznete níže. Věříme, že Vy, kteří nejste mezi 50 šťastlivci, na nás nezanevřete a předplatné 

si třeba objednáte ať už pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.  

 

Několik postřehů, které jsme od Vás díky anketě získali… 

   

Mezi čtenáři Naší přírody vládnou ženy, ale jen o kousek! Časopis čtou děti i dospělí, 

v největším zastoupení jsou čtenáři od 25 do 45 let, kteří jsou v oblasti přírodních věd laici, 

své si najdou ale i odborníci a studenti, a to v nezanedbatelném počtu! O časopise jste se 

nejčastěji dozvěděli z novinového stánku a internetu, nebo Vám byl doporučen. Překvapilo 

nás, jak často navštěvujete webové stránky www.nasepriroda.cz, pokusíme se je pro Vás do 

budoucna trošku vylepšit. Nemluvě o Facebooku, ten je zřejmě oblíbeným doplňkem pro 

informace, které se do časopisu nevejdou. Třetina dotázaných si Naši přírodu kupuje 

příležitostně (…jako předplatitel ušetříte desetikorunu na každém čísle a čas vynaložený 

běháním po novinových stáncích. Stále jsme Vás nepřesvědčili?) V celkovém hodnocení 

získala Naše příroda za 1!  

 

Šťastní výherci jsou: 

 

Kateřina Chlumská, Markéta Zvonková, Veronika Gryčová, Miroslav Zajíček, Michal 

Zámečník, Zdeněk Moudrý, Dana Veiserová, Věra Váchová, Pavel Tříska, Marie Valentová, 

Ondřej Pavelek, Věra Hanousková, Lucie Zavoralová, Jitka Kimlová, Zdeněk Sleha, Petr 

Fochler, Blanka Světelská, Martin Jirák, Dana Hachlová, Martin Kamler, Petr Vojtíšek, 

Naděžda Ivanková, Ota Zápotocký, Renata Čechová, Jana Škrabalová, Linda Filípková, Josef 

Arnošt, David Kirner, Iveta Ehrlich, Šárka Mašová, Milan Kubalec, Adriana Koleňáková, 

Ivana Brzobohatá, Pavlína Janelová, Petra Bůnová, Verča Brandejská, Bronislav Kašpárek, 

Daniel Zuth, Anna Englerová, Jan Lakomý, Jan Severa, Ondřej Kořínek, Veronika Lužová, 

Tereza Hlaváčová, Verča Brandejská, Kateřina Friedelová, Radim Šrámek, Alena 

Rampichová, Lukáš Lanč, Anežka Málková. 

       Gratulujeme! Výherce budeme kontaktovat emailem. 

http://www.nasepriroda.cz/

