
                                                                                   

Sout

Vyrazte na večerní výpravu, pozorujte netopýry pomocí ultrazvukových detektor
a podělte se o své zážitky na netopý
všechno jste prožili, slyšeli, vidě

První ročník soutěže o nejlepší 
6. června do 31. října 2022
výzkumníci“. Akce byla určená pro kolektivy d
lektorem (školní třídy, zájmové kroužky a další
využít jak bezplatně zapů č
ultrazvukové detektory, případn
pracovníky ČESON. 

 

V roce 2022 se soutěže zúčastnilo celkem p
Třeboň, 1. a 4. třída Fakultní ZŠ Pedagogické fakulty UK Praha, 
Břidličná, školní družina MŠ a ZŠ Na Beránku z
v Prachově u Prachovských skal
výzkumníků na webových stránká
ČESON se rozhodla ocenit dva 
Na Beránku Praha 12 a z klubu ASK 
malou odměnu – knihu pro mladé pr
plnou inspirací pro všechny mladé 
Všem zúčastněným kolektivům moc d
výzkumníci 2022“. 

 
Sout

I v roce 2023 se můžete vydat
do dalšího ročníku soutěže o nejlepší blogový p
probíhat v rámci celé ČR od 1. dubna do 31. 
zveřejněny v březnu. Výzkumnické bat
si lze aktuálně zapůjčit v Praze, 
v Českých Budějovicích. Podrobn
výzkumníci“ a výpůjčních místech 

Program probíhá v rámci projekt
spolufinancovaných Hlavním mě
základě rozhodnutí ministra životního prost

 

                                                                                                                                                                  

 

outěž „Netopýří výzkumníci 2022“ 

erní výpravu, pozorujte netopýry pomocí ultrazvukových detektor
na netopýřím blogu! Kam jste se vydali a jak to probíhalo? Co

jste prožili, slyšeli, viděli? A co bylo úplně nejlepší?  

o nejlepší blogový příspěvek z večerní výpravy za netopýry 
října 2022 v rámci stejnojmenného vzdělávacího programu „Netop

čená pro kolektivy dětí ve věku 6 – 18 let vedené pedagogem 
ídy, zájmové kroužky a další skupiny), kteří mohli pro pozorování netopýr
ě zapůjčené výzkumnickými batůžky s vybavením, tak

řípadně se mohli zúčastnit některé z vycházek

Výsledky 1. ročníku soutěže 

ě častnilo celkem pět kolektivů: Oddíl ochránců
ultní ZŠ Pedagogické fakulty UK Praha, klub ASK 

ná, školní družina MŠ a ZŠ Na Beránku z Prahy 12 a účastníci letního tábora 
vských skal. Všechny příspěvky byly zveřejněny v Blogu netopý

 na webových stránkách programu napude.sousednetopyr.cz. Hodnotící komise 
dva nejlepší příspěvky - zápisky dětí ze školní družiny MŠ a ZŠ 

Na Beránku Praha 12 a z klubu ASK ČR při ZŠ Břidličná. Vítězům blahopř
pro mladé průzkumníky přírody „Od jara do zimy“

pro všechny mladé průzkumníky přírody a odznaky netopýř
ům moc děkujeme za spolupráci a zasíláme certifikát „Netopý

outěž „Netopýří výzkumníci 2023“ 

žete vydat na výpravu za netopýry, poslat nám své zážitky a zapojit se tak 
ěže o nejlepší blogový příspěvek netopýřích výzkumník
ČR od 1. dubna do 31. října 2023, bližší informace k

eznu. Výzkumnické batůžky s ultrazvukovými detektory a dalšími pom
Praze, Olomouci, Brně a Třeboni, od jara budou k

jovicích. Podrobnější informace o vzdělávacím programu „Netopý
čních místech najdete na webu napude.sousednetopyr.cz

rámci projektů České společnosti pro ochranu netopýr
Hlavním městem Prahou a Státním fondem životního prost

zhodnutí ministra životního prostředí.  

                                                                                 

erní výpravu, pozorujte netopýry pomocí ultrazvukových detektorů  
a jak to probíhalo? Co 

erní výpravy za netopýry probíhal od 
lávacího programu „Netopýří 

18 let vedené pedagogem či 
í mohli pro pozorování netopýrů 

vybavením, tak vlastní 
ek organizovaných 

ochránců přírody Volavky 
klub ASK ČR při ZŠ 
častníci letního tábora 

ř ěny v Blogu netopýřích 
. Hodnotící komise 

tí ze školní družiny MŠ a ZŠ 
ům blahopřejeme a zasíláme 

„Od jara do zimy“ od M. Anděry, 
netopýřích výzkumníků. 

zasíláme certifikát „Netopýří 

ry, poslat nám své zážitky a zapojit se tak 
ích výzkumníků. Soutěž bude 

íjna 2023, bližší informace k podmínkám budou 
ultrazvukovými detektory a dalšími pomůckami 

jara budou k dispozici také 
lávacím programu „Netopýří 

napude.sousednetopyr.cz. 

nosti pro ochranu netopýrů 
stem Prahou a Státním fondem životního prostředí ČR na 


