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Předání cen
se zúčastnili
zástupci
základních
škol,
gymnázií
a odborné
veřejnosti.

PŘEDÁNÍ CEN
Při příležitosti 35. výročí založení časopisu NIKA se dne 9. prosince 2015
uskutečnilo v Knihovně Václava Havla
předání cen časopisu NIKA předním
českým přírodovědcům.
Slavnostní událost zahájil ředitel
Knihovny Václava Havla, pan Michael
Žantovský. Ve svém uvítání uvedl, že místo konání akce nebylo vybráno náhodně
vzhledem k tomu, že cenu časopisu NIKA
v roce 2002 převzal také tehdejší prezident
Václav Havel.

Přírodovědcům osobně
gratuloval
PhDr. Jaroslav Vodička,
ředitel
ZŠ Mládí
v Praze 13
a 3 žákyňě
školy, které
pro oceněné
namalovaly
autorské
obrazy květin
Zleva
RNDr. Miloš
Gregar,
Prof. RNDr.
Bedřich
Moldan, CSc.,
Ing. Dr. Vladi
mír Valenta
CSc.,
RNDr. Václav
Větvička
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Za celoživotní zásluhy o rozvoj ochrany přírody a životního prostředí byli
oceněni Prof. RNDr. Bedřich Moldan,
CSc., významný český geochemik, ekolog, publicista, ale také první polistopadový ministr životního prostředí.
Ing. Dr. Vladimír Valenta CSc., který sám
sebe představil jako jednoho z nejstarších žijících ochránců přírody. Trojici
oceněných uzavíral RNDr. Václav
Větvička, známý botanik, ale především
neúnavný popularizátor vědy a autor

Ředitelka
EKO
Gymnázia
Praha,
RNDr. Hana
Pokorná
přivedla
3 studenty,
ti namalovali
výtvarná díla
na téma
„Děkujeme,
že chráníte
naši Zemi“.
Účastníky
setkání
přivítal
osobně
ředitel
Knihovny
Václava
Havla pan
Michael
Žantovský.

ČASOPISU NIKA
mnoha zajímavých knih o přírodě. Ceny
předával šéfredaktor časopisu NIKA,
RNDr. Miloš Gregar. Pokud byste se chtěli o oceněných osobnostech dozvědět
více, můžete se vrátit k loňskému říjnovému číslu časopisu NIKA, kde jsme
vám v rozhovorech všechny tři pány
představili.
Předávání cen se zúčastnili nejen
členové redakce časopisu NIKA, ale
hlavně zástupci základních škol a gymnázií i odborné veřejnosti. Po předání cen
následovaly gratulace přítomných učitelů,
žáků a studentů, doufejme, že mladé
generace budoucích přírodovědců, kteří
se rozhodli vyjádřit svůj respekt a poděkování přítomným pánům předáním
vlastnoručně vyrobených darů a kreslených výtvarných děl na téma: „Děkujeme,
že chráníte naši zemi“.

Mgr. Dita Macháčková přivedla 3 žáky ZŠ
Hostivař, kteří pro oceněné nakreslili obrázky.

Setkání uzavřela velmi zajímavá
beseda, kde měli žáci a učitelé možnost
klást oceněným dotazy jak k událostem
a zážitkům z jejich profesní kariéry, tak
i otázky týkající se současných témat
ochrany životního prostředí. Vědci si zde
také zavzpomínali na některé významné
etapy a okamžiky svého profesního
i soukromého života.
Na závěr bychom chtěli vyjádřit poděkování celému týmu Knihovny Václava
Havla nejen za poskytnutí důstojného
a příjemného prostředí pro tuto slavnostní
událost, ale především za pomoc při
uspořádání celé akce.

Vlastní
výtvarná díla
přišly osobně předat
studentky
Gymnázia
Jana Palacha
v Praze 1
pod
vedením
učitelky
biologie
Mgr.
Kateřiny
Nodžákové.
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