9\KRGQRFHQâ
S posledním číslem časopisu v roce přichází i tradiční vyhodnocení fotosoutěže. Pro porotu, složenou z našich předních fotografů a spolupracovníků časopisu, soutěžící opět připravili nelehký úkol – vybrat z obdivuhodného množství došlých fotograﬁí ty nejlepší byl
vskutku oříšek. Ale povedlo se a první tři snímky ze všech kategorií – Rostliny a houby, Krajina a panoramata, Makro, Ptačí svět,
Volně žijící zvířata – si můžete prohléd.DWHJRULH92/1x½,- & =9 ¢$7$
nout na následujících stránkách. Zají1. Adrenalin, Zdeněk Sleha
má-li vás i další pořadí a další obrázky,
2. Ježek a koniklec, Michal Petržela
podívejte se na webové stránky časopi3. Láska pisil čáponohých, František Kroupa
su www.nasepriroda.cz a na facebook.

PâVWR 92/1x½,- & =9 ¢$7$

FOTOSOU T ĚŽ NA ŠE PŘ ÍRODA

$GUHQDOLQ=GHQÔN6OHKD
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PâVWR 92/1x½,- & =9 ¢$7$

-HĜHNDNRQLNOHF0LFKDO3HWUĜHOD

PâVWR 92/1x½,- & =9 ¢$7$

/ÀVNDSLVLOËÀSRQRKĘFK)UDQWLĄHN.URXSD
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.DWHJRULH
37$o 69x7

1. Souboj káňat lesních, Jiří Vondráček
2. Dudek chocholatý – krmení mláďat, Stanislav Michálek
3. Kulíšek nejmenší, Radomír Šálek

PâVWR 37$o 69x7
6RXERMNÀñDWOHVQâFK-Lāâ9RQGUÀËHN

PâVWR 37$o 69x7
'XGHNFKRFKRODWĘŋNUPHQâPOÀÎDW,
6WDQLVODY0LFKÀOHN
FOTOSOU T ĚŽ NA ŠE PŘ ÍRODA
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PâVWR 37$o 69x7
.XOâĄHNQHMPHQĄâ5DGRPâU¦ÀOHN

.DWHJRULH
.5$-,1$$3$125$0$7$

1. Západ slunce nad řekou Moravou, David Valášek
2. Sluneční souboj, Josef Cink
3. Česká krajina, Jan Veber

PâVWR .5$-,1$$3$125$0$7$

=ÀSDGVOXQFHQDGāHNRX0RUDYRX'DYLG9DOÀĄHN
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PâVWR .5$-,1$$3$125$0$7$

6OXQHËQâVRXERM-RVHI&LQN

PâVWR .5$-,1$$3$125$0$7$

oHVNÀNUDMLQD-DQ9HEHU

FOTOSOU T ĚŽ NA ŠE PŘ ÍRODA
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.DWHJRULH
0$.52

1. Lienka, František Dulík
2. Lovec, René Brunda
3. Mucholapka podivná, Věra Kuttelvašerová Stuchelová

PâVWR 0$.52

/LHQND)UDQWLĄHN'XOâN

PâVWR 0$.52

/RYHF5HQÒ%UXQGD
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PâVWR 0$.52

.DWHJRULH
5267/,1<$+28%<

0XFKRODSNDSRGLYQÀ9ÔUD.XWWHOYDĄHURYÀ6WXFKHORYÀ

1. Koniklec velkokvětý, Miroslav Nešpořík
2. Lesní mrakodrap, Oldřich Pavlík
3. Nerozluční, Jiří Klváček

PâVWR 5267/,1<$+28%<
FOTOSOU T ĚŽ NA ŠE PŘ ÍRODA

.RQLNOHFYHONRNYÔWĘ0LURVODY1HĄSRāâN
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PâVWR 5267/,1<$+28%<
/HVQâPUDNRGUDS2OGāLFK3DYOâN

PâVWR 5267/,1<$+28%<
1HUR]OXËQâ-Lāâ.OYÀËHN

Redakce časopisu Naše příroda spolu s hlavním
partnerem letošní fotosoutěže, on-line editorem
Fokapo, děkují všem účastníkům za krásné snímky. Vítězům jednotlivých kategorií věnujeme dárkový poukaz na vytvoření libovolného fotoproduktu v hodnotě 2000 Kč na www.fokapo.cz.
Autoři fotografií s umístěním na 2. a 3. místě od
nás získají ceny v podobě knižních publikací s tématikou české přírody. Pro všechny soutěžící, jejichž snímek postoupil do finálového kola hodnocení, připravujeme malé překvapení.
A nezapomeňte na jedinečnou možnost sestavit
si z nejkrásnějších snímků fotosoutěže nástěnný
kalendář Naše příroda 2017.

.DOHQGÀā
Naše příroda 2017

6WUQDGREHFQë-DURPtU.DGHĝiEHN

   ar

9\WYRāWHVLNDOHQGÀā]QHMNUÀVQÔMĄâFKVQâPNĔ
)RWRVRXWÔĜHËDVRSLVX1DĄHSāâURGD
Ve spolupráci s on-line editorem Fokapo, hlavním partnerem letošní fotosoutěže,
Vám nabízíme jedinečnou možnost sestavit si nástěnný kalendář Naše příroda 2017
podle Vašich představ! Na výběr dostanete z 32 nejvydařenějších finálových snímků a sami si zvolíte, které z nich budete chtít obdivovat po celý příští rok.

   ar

ǤǤ 

Kalendář si můžete sestavit a objednávat od 4. listopadu 2016
až do konce února 2017 na www.fokapo.cz/site/nasepriroda.
Pokud budete chtít mít kalendář doma do Vánoc a třeba ho
někomu darovat jako vánoční dárek, je potřeba uskutečnit
objednávku do 4. prosince 2016.
Formát kalendáře: A3 na šířku (42 x 29,7 cm)
Cena: 390 Kč + poštovné a balné

Více informací na www.fokapo.cz/site/nasepriroda nebo na s. 37
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