Mezinárodní noc pro netopýry 2018
Zveme Vás na 22. ročník Mezinárodní noci pro netopýry, která se koná tradičně na přelomu srpna a
září na řadě míst po celém světě. Přijďte se seznámit se zajímavým životem těchto tajuplných
nočních savců! Akce je určena široké veřejnosti, dětem i dospělým.
V následujícím seznamu naleznete přehled všech 53 akcí pořádaných v roce 2018
v jednotlivých krajích ČR v období od 9. srpna do 5. října. A na co se můžete těšit? Čekají vás
přednášky o životě netopýrů a jejich ochraně, promítání prezentací a filmů, ukázky odchytu
netopýrů do sítí, sledování netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru, ukázky ochočených
hendikepovaných netopýrů, ale i soutěže a hry pro děti.
Připraveny jsou i prohlídky jeskyní či noční vycházky do přírody. Nezapomeňte si s sebou
vzít baterku a oblečení i obuv do terénu!
Mezinárodní noc pro netopýry (International Bat Night) se koná pod záštitou Dohody o
ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS).
Karlovarský kraj
Sokolov, Krásno nad Teplou - důl Jeroným (okr. Sokolov)
V pátek 31. srpna od 20:00 do 02:00 hod.
Program: přednáška a odchyt netopýrů do sítí u jedné z nejvýznamnějších netopýřích lokalit v
západních Čechách.
Pořádají: ČSOP Kladská, AOPK ČR - RP Správa CHKO Slavkovský les, Muzeum Sokolov.
Kontakt: premysl.tajek@nature.cz, 602 793 922 (Přemysl Tájek).
Zámek Kynžvart (okr. Sokolov)
V sobotu 1. září od 19:00 do 22:00 hod.
Program: hry pro děti, přednáška, odchyt netopýrů do sítí a vycházka s detektorem.
Pořádají: ČSOP Kladská, AOPK ČR - RP Správa CHKO Slavkovský les, NPÚ - Správa státního
zámku Kynžvart. Kontakt: premysl.tajek@nature.cz, 602 793 922 (Přemysl Tájek).
Jáchymov - Muzeum Královská mincovna (okr. Karlovy Vary)
V pátek 7. září od 19:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška o životě, výzkumu a ochraně netopýrů, aktivity pro děti, kvíz pro děti i dospělé,
ukázky techniky pro výzkum netopýrů. Setkání s živými netopýry a drobnými zemními savci.
Pořádají: Muzeum Karlovy Vary. Kontakt: mateju@kvmuz.vz , 730 553 884 (Jan Matějů).
Plzeňský kraj
Zámek Manětín (okr. Plzeň sever)
V pátek 7. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška s promítáním o životě netopýrů, výstava a film o netopýrech, program pro děti
– soutěže a hry o ceny. Ukázka práce s ultrazvukovým detektorem a odchytu netopýrů (v případě
vhodných podmínek prezentace odchycených druhů).
Pořádají: Plzeňský kraj, Zámek Manětín, Město Manětín, Zoo a Bz Plzeň, AOPK ČR - RP SCHKO
Český les, ZO ČSOP Sylva Lunae, Mezi lesy, z.s., MŽP, ČESON, ZO ČSOP Nyctalus.
Kontakt: martin.jiran@nature.cz, 720 543 084 (Martin Jiran).
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Ústecký kraj
Krásná Lípa - areál Správy NP České Švýcarsko (okr. Děčín)
V pátek 7. září od 19:30 do 21:00 hod.
Program: drobné soutěže s netopýří tematikou pro děti, prezentace činnosti chiropterologů, ukázka
vybavení, přednáška o životě a ochraně netopýrů.
Pořádají: Správa NP České Švýcarsko, České Švýcarsko, o.p.s., ZO 33/08 ČSOP Netopýr
Varnsdorf. Kontakt: j.juda@npcs.cz, 737 276 863 (Jakub Juda).

Praha
Ekocentrum Toulcův dvůr (Praha - Hostivař, Kubatova 1/32).
V pondělí 3. září od 18:00 do 21:00 hod.
Program: od 18.00 přednáška s promítáním a ukázka ochočených hendikepovaných netopýrů, od
cca 19:30 do 21:00 procházka k Hostivařské přehradě (cca 2 km) a sledování lovecké aktivity volně
žijících netopýrů. Pořádají: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, ZO ČSOP
Nyctalus, ČESON. Kontakt: moravcova@toulcuvdvur.cz, 604 156 154 (Marie Moravcová).
Městská knihovna Praha, pobočka Opatov (Praha 11)
V úterý 4. září od 14:00 do 21:00 hod.
Program: přednáška s ukázkou ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, výstavka o
netopýrech, netopýří dílnička pro děti, vycházka s detektorem k Milíčovskému rybníku.
Pořádají: MKP Opatov, ZO ČSOP Nyctalus. Kontakt: roman.solcany@mlp.cz, 770 130 258
(Roman Solčány).
Sportovní areál Hamr (Praha 10 – Záběhlice)
Ve čtvrtek 13. září od 15:00 do 18:00 hod.
Program: přednáška s ukázkou ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, výstavka o
netopýrech, netopýří dílnička pro děti.
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus. Kontakt: zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar
Zieglerová).
Středočeský kraj
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (okr. Benešov)
Ve čtvrtek 9. srpna od 19:00 do 21:00 hod.
Program: přednáška s ukázkou ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, vycházka s
detektorem do zámeckého parku.
Pořádají: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, ZO ČSOP Nyctalus. Kontakt:
jiri.pavelka@csop.cz, 608 084 126 (Jiří Pavelka).
Trhový Štěpánov – Vodní dům v Hulicích (okr. Benešov)
V pátek 10. srpna od 14:00 do 17:00 hod.
Program: přednáška s ukázkou ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, výstavka o
netopýrech, netopýří dílnička pro děti.
Pořádají: ČSOP Vlašim, ZO ČSOP Nyctalus. Kontakt: katerina.zemanova@csop.cz, 603 144 743
(Kateřina Zemanová)
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Hrad Točník (okr. Beroun)
V sobotu 18. srpna POZOR ZMĚNA: od 19:00 do 22:00 hod.
Program: tradiční akce s přednáškou o netopýrech a ukázkou ochočených trvale handicapovaných
netopýrů.
Pořádají: ČESON, NPÚ - Správa státního hradu Točník. Kontakt: ditaweinfurtova@seznam.cz, 737
121 672 (Dita Weinfurtová).
Beroun – Muzeum Českého krasu (okr. Beroun)
V pátek 24. srpna od 15:00 do 17:00 hod.
Program: přednáška s ukázkou ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, výstavka o
netopýrech v podzemí, netopýří dílnička pro děti.
Pořádají: Muzeum Českého krasu v Berouně, ZO ČSOP Nyctalus.
Kontakt: petra.pridalova@muzeum-beroun.cz, 601 374 244 (Petra Přidalová).
Kokořínský Důl - terénní stanice Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj č.p. 13
(okr. Mělník)
V pátek 24. srpna od 19:00 do 22:00 hod. KAPACITA JE OMEZENÁ - nutná registrace předem.
Program: přednáška, vycházka s detektorem, odchyt.
Pořádají: AOPK ČR - RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, 01/71 ZO ČSOP Koniklec.
Kontakt: marcela.holubova@nature.cz, 725 009 724 (Marcela Holubová).
Srbsko - lom na Chlumu (okr. Beroun)
V sobotu 25. srpna od 10:30 do 22:00 hod.
Program: výstava o netopýrech, netopýří dílnička pro děti, ochočení hendikepovaní netopýři.
Večerní vycházka s ultrazvukovým detektorem k Berounce (cca ve 20 hodin u kempu, Na Bříči).
Den otevřených dveří v Srbských jeskyních od 10 hodin. Nutné vybavení do jeskyní: helma (může
být i cyklistická), funkční svítilna čelovka, oděv a obuv do bláta a chladna (teplota v jeskyni 8°C).
POZOR! V lomu nelze parkovat, doporučujeme zaparkovat dole v Srbsku nebo dopravu vlakem.
Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus a ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha.
Kontakt: zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová).
Hrad Týnec nad Sázavou (okr. Benešov)
V sobotu 25. srpna od 19:00 do 22:00 hod.
Program: naučná stezka pro děti, pozorování kolonie netopýra velkého ve věži s výkladem, ukázky
hendikepovaných netopýrů, přednáška s promítáním, vycházka k řece a sledování netopýrů
ultrazvukovými detektory. Pořádají: ČESON, Městské muzeum Týnec nad Sázavou, Blatské
muzeum v Soběslavi. Kontakt: cepakova@seznam.cz, 732 615 295 (Eva Cepáková).
Kolešovice - Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb (okr. Rakovník)
Ve čtvrtek 30. srpna od 15:00 do 17:00 hod.
Program: přednáška s ukázkou ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, vycházka k
Zámeckému rybníku.
Pořádají: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb, ZO ČSOP Nyctalus.
Kontakt: aktivity@domovkolesovice, 734 620 421 (Marie Gregorová)
Kladno - Sládečkovo Vlastivědné muzeum (okr. Kladno)
V sobotu 1. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: program bude upřesněn. Pořádají: SVM Kladno, ČESON, ZO ČSOP Nyctalus. Kontakt:
ditaweinfurtova@seznam.cz, 737 121 672 (Dita Weinfurtová).
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Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna (okr. Kladno)
V pondělí 10. září od 18:00 do 20:00 hod.
Program: přednáška s ukázkou ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, vycházka s
ultrazvukovým detektorem.
Pořádají: NSEV Kladno-Čabárna, ZS Aves, ZO ČSOP Nyctalus.
Kontakt: zachr.stanice@seznam.cz, 602 336 014 (Petr Starý).
Liberecký kraj
Liberec – Panský lom - Hanychovská jeskyně (okr. Liberec)
V pátek 31. srpna od 20:30 hod. do 0:00, před vstupem do Hanychovské jeskyně.
Program: ukázky výzkumu netopýrů včetně odchytu do sítí, ukázky péče o hendikepované jedince,
přednáška o zajímavostech z netopýřího světa. Lokalita je snadno dostupná MHD (tramvaj č. 3), 20
min. chůze od konečné v Horním Hanychově.
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory. Kontakt: daniel.horacek@volny.cz,
603 780 392 (Daniel Horáček).
Nový Bor - Skalice u České Lípy (okr. Česká Lípa)
V pátek 31. srpna od 20:30 do 22:00 hod., sraz před jeskyní na úpatí Skalického vrchu.
Program: přednáška o netopýrech a jejich ochraně, odchyt do sítí a předvedení péče o
hendikepované netopýry.
Pořádá: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Kontakt: ekoporadna@muzeumcl.cz,
774 825 089 (Veronika Ličaverová)
Jablonné v Podještědí - Ledová jeskyně Naděje (okr. Liberec)
V pátek 7. září od 21:00 do 23:00 hod., na úpatí Suchého vrchu u ústí jeskyně Naděje
Program: ukázky výzkumu netopýrů včetně odchytu do sítí, ukázky péče o hendikepované jedince,
přednáška o zajímavostech z netopýřího světa.
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, AOPK ČR – RP Správa CHKO Lužické
hory. Kontakt: daniel.horacek@volny.cz, 603 780 392 (Daniel Horáček).
Turnov – hrad Valdštejn (okr. Semily)
V sobotu 8. září od 21:00 do 0:00 hod.
Program: ukázky výzkumu netopýrů včetně odchytu do sítí, ukázky péče o hendikepované jedince,
přednáška o zajímavostech z netopýřího světa.
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, AOPK ČR – RP Správa CHKO Lužické
hory. Kontakt: daniel.horacek@volny.cz, 603 780 392 (Daniel Horáček).
Královéhradecký kraj
Jaroměř – ptačí park Josefovské louky (okr. Náchod)
V pátek 31. srpna od 16:30 do 23:00 hod.
Program: od 16:30 přednáška (Okružní 36, Jaroměř - Josefov), poté přesun přes podzemní chodby
do Ptačího parku, od 19:30 u Poklasného mlýna odchyt netopýrů nad Starou Metují a sledování
netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru.
Pořádají: ČSO, ČESON, Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Kontakt: josefovskelouky@birdlife.cz, 734 226 037 (Břeněk Michálek).
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Vrchlabí – zámecký park (okr. Trutnov)
V sobotu 1. září od 19:00 do 22:00 hod.
Program: aktivity pro děti, přednáška, ukázka odchycených netopýrů, vycházka s detektorem,
případně promítání filmu.
Pořádají: Správa KRNAP. Kontakt: jflousek@krnap.cz, 732 864 202 (Jiří Flousek).
Pardubický kraj
Chrudim (okr. Chrudim)
V sobotu 1. září od 20:00 do 23:00 hod., sraz u kostela Sv. Kateřiny.
Program: úvodní seznámení se životem a ochranou netopýrů, vycházka a určování netopýrů pomocí
detektoru. V případě nepříznivého počasí přednáška ve Vodních zdrojích Chrudim (Náměstí u
vodárny č.p.138)
Pořádají: Altus z.s., ČESON. Kontakt: gutzer@centrum.cz, 723 004 397 (Naděžda Gutzerová).
Pardubice – Natura Park (okr. Pardubice)
V pátek 14. září od 19:00 do 23:00 hod.
Program: přednáška o životě a ochraně netopýrů, ukázka živých netopýrů, doprovodné aktivity pro
děti a vycházka k řece se sledováním netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru.
Pořádají: Ekocentrum Paleta, ČESON. Kontakt: j.hotovy@muzeumhk.cz, 720 072 375 (Josef
Hotový).
Jihočeský kraj
Chýnovská jeskyně (okr. Tábor)
V pátek 14. září od 19:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška o netopýrech, soutěž pro děti i dospělé, ukázky živých netopýrů, prohlídka
Chýnovské jeskyně.
Pořádají: Správa jeskyní ČR - Správa Chýnovské jeskyně. Kontakt: krejca@caves.cz, 381 299 034
(Správa Chýnovské jeskyně).
Třeboň (okr. Jindřichův Hradec)
V sobotu 15. září od 19:00 do 21:00 hodin. Sraz účastníků u přístaviště na hrázi rybníka Svět.
Program: vycházka s výkladem, trasa povede kolem rybníka a Zlaté stoky. Seznámení se životem,
chováním i ochranou netopýrů, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem.
Pořádají: AOPK ČR, Dům přírody Třeboňska. Kontakt: SimekLukas@seznam.cz (Lukáš Šimek).
Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod – skautský klub (okr. H. Brod)
V pátek 21. září od 18:00 do 21:00 hod., skautský klub - ul. Horní 3188, HB.
Program: přednáška, hry a tvoření pro děti, ukázka živých netopýrů a práce s ultrazvukovým
detektorem, sledování výletu kolonie netopýrů rezavých.
Pořádají: AOPK ČR, RP Havlíčkův Brod. Kontakt: petra.hlavacova@seznam.cz, 777 974 848
(Petra Hulvová).
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Moravskoslezský kraj
Frenštát pod Radhoštěm - hotel Rekovice (okr. Nový Jičín)
Ve středu 22. srpna od 18:00 do 22:00 hod.
Program: v hotelu proběhne přednáška s promítáním o životě, ochraně a výzkumu netopýrů,
aktivity pro děti, ukázka krmení a vypouštění živých netopýrů. Poté je naplánována vycházka s
s ultrazvukovým detektorem v amfiteátru Na Horečkách.
Pořádají: Slezské zemské muzeum. Kontakt: wewi.wew@seznam.cz, 732 963 554 (Martin
Gajdošík).
Hrad Sovinec (okr. Bruntál)
V sobotu 25. srpna od 18:00 do 22:00 hod.
Program: akce se uskuteční v rámci hradozámecké noci. Přednáška, ukázka živých netopýrů,
promítání filmu. Návštěvníci se mohou seznámit s okřídlenými obyvateli hradních sklepení a půd.
Pořádají: Muzeum v Bruntále, p.o. – správa hradu Sovinec, ČESON. Kontakt:
jirkashaf@seznam.cz, 602 205 589 (Jiří Šafář).
Karviná – park Boženy Němcové (okr. Karviná)
V neděli 26. srpna od 20:30 do 22:30 hod., sraz před kostelem Povýšení sv. Kříže.
Program: procházka parkem s výkladem o životě netopýrů, jejich ohrožení, ochraně a výzkumu.
V cíli vycházky ukázka odchytu netopýrů do sítí.
Pořádají: ZO ČSOP Cieszynianka, ČESON. Kontakt: t.krajca@seznam.cz, 733 384 944 (Tomáš
Krajča).
Opava - Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova (okr. Opava)
Ve středu 29. srpna od 18:00 do 22:00 hod.
Program: výklad o životě netopýrů, promítání filmu, ukázka vybavení pro odchyt a výzkum
letounů, aktivity pro děti s netopýří tematikou, ukázka odchytu do sítí a setkání s živými netopýry.
Po setmění vycházka do okolních parků. Pořádají: Slezské zemské muzeum. Kontakt:
wewi.wew@seznam.cz, 732 963 554 (Martin Gajdošík).
Frýdek-Místek - bývalý Faunapark (okr. Frýdek-Místek)
V pátek 31. srpna od 20:30 do 23:00 hod., sraz u vrátnice bývalého Faunaparku, Na Příkopě 1221.
Program: přednáška o výzkumu, ochraně a životě netopýrů. Poté ukázka odchytu netopýrů do sítí.
Pořádají: ZO ČSOP Cieszynianka, ČESON. Kontakt: t.krajca@seznam.cz, 733 384 944 (Tomáš
Krajča).
Krnov – Střelecký dům (okr. Bruntál)
V pátek 31. srpna od 19:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška s promítáním, ukázky výzkumu a živých netopýrů, poslech hlasů a práce
s ultrazvukovým detektorem, kvízy pro děti. Pořádají: Středisko volného času Krnov, ČESON.
Kontakt: dusan.duhonska@seznam.cz, 792 264 634 (Dušan Duhonský).
ZOO Ostrava (okr. Ostrava)
Ve středu 5. září od 18:00 do 22:00 hod., výukový pavilón
Program: ukázka preparátů a výklad o netopýrech, aktivity pro děti, vycházka s detektorem po
areálu ZOO. Pořádají: Slezské zemské muzeum, ZOO Ostrava. Kontakt: wewi.wew@seznam.cz,
732 963 554 (Martin Gajdošík).
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Kravaře – fara kostela sv. Bartoloměje (okr. Opava)
Ve středu 12. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška s promítáním o životě, ochraně a výzkumu netopýrů, aktivity pro děti, ukázka
krmení a vypouštění živých netopýrů.
Pořádají: Slezské zemské muzeum. Kontakt: wewi.wew@seznam.cz, 732 963 554 (Martin
Gajdošík).
Ostrava – Třebovice - Třebovický park (okr. Ostrava)
V sobotu 22. září od 20:00 do 22:00 hod., sraz u vstupu do parku u Altánu.
Program: noční procházka starým zámeckým parkem s památnými stromy. Povídání o životě a
ochraně netopýrů a ukázky moderní techniky používané při výzkumu, kterou si účastníci budou
moci sami vyzkoušet. Ukázka odchytu netopýrů do sítí a handicapovaných netopýrů ze záchranné
stanice.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, MÚ Ostrava-Třebovice.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Zlínský kraj
Zlín – Bartošova čtvrť (okr. Zlín)
V pátek 24. srpna od 20:00 do 22:00 hod., sraz na točně trolejbusu Dřevnická. KAPACITA JE
OMEZENÁ – nutná registrace předem pomocí SMS s uvedením počtu účastníků na tel. čísle
604 220 462 (Lenka Pechová, OŽP MM Zlína).
Program: noční procházka podél řeky Dřevnice. Povídání o životě a ochraně netopýrů i ukázky
moderní techniky používané při výzkumu, kterou si účastníci budou moci sami vyzkoušet. Ukázka
odchytu netopýrů do sítí a handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, OŽP Magistrátu města Zlína.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Zlín – ZOO Lešná (okr. Zlín)
V sobotu 25. srpna od 17:00 do 21:00 hod.
Program: přednáška s promítáním, ukázky výzkumu a živých netopýrů., poslech hlasů a ukázka
práce s ultrazvukovým detektorem v terénu, sledování výletu kolonie z úkrytu na zámku, hry pro
děti. Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy UP Olomouc, ZOO Lešná. Kontakt:
tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Muzeum Valašské Meziříčí (okr. Vsetín)
Ve čtvrtek 6. září od 18: 00 do 22:00 hod.
Program: přednáška, ukázky výzkumu, předvedení živých netopýrů, promítání filmu.
Pořádají: ČESON, Muzeum regionu Valašsko, p.o. Kontakt: jirkashaf@seznam.cz, 602 205 589
(Jiří Šafář).
Muzeum Vsetín (okr. Vsetín)
Ve středu 12. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška, ukázky výzkumu, předvedení živých netopýrů, promítání filmu.
Pořádají: ČESON, Muzeum regionu Valašsko, p.o.. Kontakt: jirkashaf@seznam.cz, 602 205 589
(Jiří Šafář).
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Olomoucký kraj
Jeseník - Jeskyně Na Špičáku (okr. Jeseník)
V pátek 24. srpna od 19:00 do 22:00 hod.
Program: hry a kvízy pro děti, přednáška o životě a ochraně netopýrů, ukázky výzkumu, návštěva
jeskyně s baterkami, promítání filmu, ukázka odchytu netopýrů do sítí. Pořádají: Správa jeskyní ČR
- Správa jeskyně Na Špičáku, AOPK ČR, ČESON. Kontakt: spicak@caves.cz, 602 295 562
POZOR – akce je zrušena z důvodu uzavírky přístupových komunikací, bohužel není možné ji
technicky zajistit.
Přerov – Ornitologická stanice Muzea Komenského (okr. Přerov)
V sobotu 25. srpna od 19:30 do 22:00 hod.
Program: přednáška o životě, výzkumu a ochraně netopýrů, ukázka odchytu do sítí, předvedení péče
o trvale hendikepované netopýry, na závěr promítání filmu.
Pořádá: ORNIS Přerov. Kontakt: chytil@prerovmuzeum.cz, 724 947 544 (Josef Chytil).
ZOO Olomouc (okr. Olomouc)
V pátek 31. srpna od 17:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška o životě netopýrů, promítání filmu, poslech netopýřích hlasů, hry s
předvedením práce s netopýry, sledování lovících netopýrů s pomocí detektoru. Pořádají: ZOO
Olomouc, ČESON. Kontakt: breckova@zoo-olomouc.cz, 774 450 411 (Karla Břečková).
Hranice – Sady ČS legií (okr. Přerov)
V sobotu 1. září od 20:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška o životě a ochraně netopýrů, ukázka živých netopýrů, dílnička pro děti.
Pořádají: Mendelova univerzita, Městský úřad Hranice, 7 dní z.s. Kontakt: l.falkova@centrum.cz
(Lenka Falková).
Olomouc - Horka nad Moravou – ekocentrum Sluňákov (okr. Olomouc)
V pátek 14. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: večerní komentovaná vycházka za netopýry s předvedením techniky používané při
výzkumu (ultrazvukové detektory, noktovize apod.). Pro děti soutěže a hry s netopýří tématikou.
Ukázky hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, ekocentrum Sluňákov. Kontakt:
tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Zámek Velké Losiny (okr. Šumperk)
V sobotu15. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: hry a kvízy pro nejmenší, přednáška o životě netopýrů, ukázky výzkumu a předvedení
živých netopýrů při odchytu, promítání filmu.
Pořádají: Správa zámku Velké Losiny, ČESON, LMŠ Nový Malín. Kontakt: jirkashaf@seznam.cz,
602 205 589 (Jiří Šafář).

8

Olomouc – Bezručovy sady (okr. Olomouc)
V pátek 5. října od 19:00 do 0:00 hod. Každou celou hodinu od 19:00 do 24:00 se bude z areálu
Korunní pevnůstky vycházet na krátkou exkurzi do Bezručových sadů. KAPACITA každé
vycházky JE OMEZENA na max. 30 účastníků - vstupenky na jednotlivé hodiny budou k dispozici
u vstupu do Pevnosti poznání PřF UP.
Program: akce je součástí programu Noci vědců na UP Olomouc (www.pevnostpoznani.cz).
Proběhnou ukázky práce s ultrazvukovými detektory a odchytu netopýrů do sítí, a také představení
hendikepovaných netopýrů. Prezentována bude i moderní technika používaná při výzkumu ad.
Pořádají: Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, ČESON. Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz,
777 771 196 (Evžen Tošenovský)
Jihomoravský kraj
Mikulov – Jeskyně Na Turoldu (okr. Břeclav)
V sobotu 1. září od 19:30 do 22:00 hod.
Program: tradiční akce na jedné z nejdéle sledovaných netopýřích lokalit v České republice.
Proběhne přednáška, odchyt do sítí, předvedení péče o hendikepované netopýry a na závěr
promítání filmu.
Pořádá:
Ornitologická
stanice
Muzea
Komenského
ORNIS
Přerov.
Kontakt:
chytil@prerovmuzeum.cz, 724 947 544 (Josef Chytil).
Národní park Podyjí - okolí obce Lesná (okr. Znojmo)
V sobotu 1. září od 20:00 do 23:00 hod., sraz v Lesné u kostela.
Program: noční pěší exkurze středně náročným terénem podyjským lesem, kolem vodních nádrží a
potoků, délka trasy cca 5 km. Ukázka významných typů prostředí, sledování netopýrů
ultrazvukovým detektorem, ukázka odchytu do sítí.
Pořádají: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Správa NP Podyjí.
Kontakt: reiter@muzeumznojmo.cz, 725 961 963 (Antonín Reiter).
Sloupsko-šošůvské jeskyně (okr. Blansko)
V sobotu 8. září od 17:00 do 21:00 hod.
Program: prohlídka části Sloupských jeskyní, vyprávění o vývoji, biologii a ekologii netopýrů,
seznámení s metodami jejich sledování a ochrany a ukázky živých netopýrů. Program začne první
prohlídkou v 17 hod., další budou následovat v 17:45, 18:30 a 19:15. Předpokládaná délka
prohlídky a navazujících ukázek a povídání je cca 2 hodiny.
Pořádají: AOPK ČR – RP Správa CHKO Moravský kras, ČESON, Ústav biologie obratlovců AV
ČR a Muzeum Blanenska. Kontakt: antonin.krasa@nature.cz (Antonín Krása).
ZOO Brno (okr. Brno město)
V neděli 9. září od 13:00 do 17:00 hod., podium U Velblouda.
Program: přednáška o životě a ochraně netopýrů, ukázka živých netopýrů, promítání filmu,
prezentace činnosti Záchranné stanice Jinačovice a doprovodné aktivity pro děti.
Pořádají: Zoo Brno, Ústav biologie obratlovců AV ČR. Kontakt: galova@zoobrno.cz, 727 971 451
(Jana Galová).
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Brno – ekocentrum Lipka (okr. Brno - město)
V pátek 21. září od 17:00 do 21:00 hod., pracoviště Lipová (Lipová 20, Brno-Pisárky).
Program: přednáška o životě a výzkumu netopýrů, ukázky péče o hendikepované jedince, promítání
filmu "Netopýři ve tmě", hry a tvoření pro děti.
Pořádají: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o., ČESON.
Kontakt: lenkaklebanova@seznam.cz, 774 548 855 (Lenka Bartoničková).

Další informace o netopýrech a akcích pro veřejnost pořádaných v průběhu celého roku najdete na webu:
www.ceson.org
www.sousednetopyr.cz
a na facebooku:
skupina Náš soused netopýr
Další tipy na setkání s netopýry na zajímavých místech jsou k dispozici na stránkách:
napude.sousednetopyr.cz
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