Mezinárodní noc pro netopýry 2020
Zveme vás na 24. 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 47 akcí pořádaných v roce 2020
v jednotlivých krajích ČR v období od 13. srpna do 25. září. 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 ultrazvukových detektorů ukázky ochočených
hendikepovaných netopýrů, ale i soutěže a hry pro děti. Připraveny jsou také 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). Organizace akcí v ČR probíhá ve spolupráci
s AOPK ČR, Správou jeskyní, správci památek a řadou nevládních organizací. Akce označené
hvězdičkou jsou součástí projektu podpořeného SFŽP ČR a MŽP.
Karlovarský kraj
Sokolov, Krásno nad Teplou - důl Jeroným (okr. Sokolov)
V neděli 30. srpna od 20:00 do 0:00 hod.
Program: přednáška, ukázky výzkumu, odchyt do sítí.
Pořádají: ČSOP Kladská, AOPK ČR - RP Správa CHKO Slavkovský les, Muzeum Sokolov.
Kontakt: premysl.tajek@nature.cz, 602 793 922 (Přemysl Tájek).
Plzeňský kraj
Michalovy Hory (okr. Tachov)
V sobotu 29. srpna od 19:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška s promítáním, program pro děti, ukázky výzkumu, odchyt do sítí, práce s
ultrazvukovým detektorem, výstava, možnost navštívit jinak nepřístupnou Štolu Sv. Barbory.
Pořádají: AOPK ČR - RP Správa CHKO Slavkovský les, obec Michalovy Hory
Kontakt: premysl.tajek@nature.cz, 602 793 922 (Přemysl Tájek).
Nevřeň – Centrum Caolinium (okr. Plzeň - sever)
V pátek 4. září od 17:00 do 23:00 hod.
Program: Populárně naučná přednáška s promítáním o životě netopýrů. Výstava a film o
netopýrech, program pro děti – soutěže a hry o ceny. Ukázka práce s ultrazvukovým detektorem při
určování jednotlivých druhů netopýrů, odchyt netopýrů (v případě vhodných podmínek prezentace
odchycených druhů).
Pořádají: Plzeňský kraj, Obec Nevřeň, Centrum Caolinium Nevřeň, Zoo a Bz Plzeň, AOPK ČR RP SCHKO Český les, ČSOP Sylva Lunae, Mezi lesy, z.s., MŽP, Česon, Nyctalus.
Kontakt: martin.jiran@nature.cz, 720 543 084 (Martin Jiran).
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Ústecký kraj
Zámek Libochovice (okr. Litoměřice)
V sobotu 29. srpna od 18:00 do 23:00 hod.
Program: Hradozámecká netopýří noc proběhne v prostorách zámecké výstavní síně a zámeckého
parku. Praktickým ukázkám odchytu a opětovného vypouštění netopýrů bude předcházet přednáška
o jejich životě a koloniích.
Pořádají: ČESON, AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří, NPÚ - správa státního zámku
Libochovice
Kontakt: portes.michal@gmail.com, 605 342 797 (Michal Porteš)
Správa NP České Švýcarsko, Krásná Lípa (okr. Děčín)
V pátek 11. září od 17:00 do 20:30 hod.
Program: Od 17:00 hod. v Plšíkově učebně rukodělný kurz výroby budek pro netopýry, které
budete moci odnést a vyvěsit u vás na zahradě, od 19:00 hod. přednáška o podzemí Šluknovska,
které je významným zimovištěm netopýrů. POZOR: Počet míst na akci omezen, je nutné se předem
přihlásit na j.judova@npcs.cz nebo na tel.č.: 775 552 790.
Pořádá: Správa NP České Švýcarsko.
Kontakt: j.judova@npcs.cz, 775 552 790 (Jarmila Judová)
Praha
Ekocentrum Toulcův dvůr (Praha - Hostivař, Kubatova 1/32)
V pondělí 31. srpna od 18:00 do 21:00 hod.
Program: od 18.00 přednáška s promítáním a ukázka ochočených hendikepovaných netopýrů, na
závěr vycházka s ultrazvukovým detektorem.
Pořádají: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, ZO ČSOP Nyctalus, ČESON.
Kontakt: moravcova@toulcuvdvur.cz, 604 156 154 (Marie Moravcová).
Sportovní areál Hamr (Praha 10 – Záběhlice)
V úterý 1. září od 17:00 do 21:00 hod.
Program: přednáška s ukázkou ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, výstavka o
netopýrech, netopýří dílnička pro děti, večerní vycházka za lovícími netopýry kolem Hamerského
rybníka.
Pořádá: ZO ČSOP Nyctalus. Kontakt: zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová).
Středočeský kraj
Trhový Štěpánov – Vodní dům v Hulicích (okr. Benešov)
Ve čtvrtek 13. srpna od 14:00 do 17:00 hod.
Program: přednáška s ukázkou ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, výstavka o
netopýrech, netopýří dílnička pro děti. Od 9:00 prohlídky zimoviště netopýrů pod hrází vodní
nádrže Švihov.
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 neděli 16. srpna od 19:00 do 21:30 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 21. srpna od 14:00 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: produkce@muzeum-beroun.cz, 601 374 244 (Lenka Stelšovská).
Srbsko - lom na Chlumu (okr. Beroun)
V sobotu 22. srpna od 10:00 do 16:00 hod. POZOR! V lomu nelze parkovat, doporučujeme
zaparkovat dole v Srbsku nebo dopravu vlakem.
Program: přednáška s ukázkou ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, výstavka o
netopýrech, netopýří dílnička pro děti, den otevřených dveří v Srbských jeskyních, vycházka s
detektorem k Berounce ve 20.00, ukázka odchytu u Kačáku. Pořádají: ZO ČSOP Nyctalus a ZO
ČSS 1-06 Speleologický klub Praha.
Kontakt: zieglerova.d@seznam.cz, 731 523 599 (Dagmar Zieglerová).
Příbram – Junior klub (okr. Příbram) *
V sobotu 29. srpna od 17:00 hod.
Program: netopýří stezka pro děti, přednáška, ukázka hendikepovaných netopýrů, vycházka s
ultrazvukovým detektorem, odchyt do sítí.
Pořádají: ČESON, Ochrana fauny ČR o.p.s. Kontakt: petra.ceson@seznam.cz, 605 870 323 (Petra
Schnitzerová).
Hrad Týnec nad Sázavou (okr. Benešov) *
V pátek 4. září od 18:00 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: petra.ceson@seznam.cz, cepakova@seznam.cz, 605 870 323, 732 615 295 (Petra
Schnitzerová, Eva Cepáková).
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna (okr. Kladno)
V pondělí 7. září od 18:00 do 21:00 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).
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Liberecký kraj
Liberec – Panský lom - Hanychovská jeskyně (okr. Liberec)
V pátek 28. srpna od 21:00 hod. do 0:00, před vstupem do Hanychovské jeskyně. Lokalita je snadno
dostupná MHD (tramvaj č. 3), 20 min. chůze od konečné v Horním Hanychově.
Program: ukázky výzkumu netopýrů včetně odchytu do sítí, ukázky péče o handicapované jedince,
přednáška o zajímavostech z netopýřího světa.
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory. Kontakt: daniel.horacek@volny.cz,
603 780 392 (Daniel Horáček).
Jablonné v Podještědí - Ledová jeskyně Naděje (okr. Liberec)
V pátek 4. 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 handicapované 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
Pod Šikmou věží – Babinec (okr. Jičín)
V sobotu 22. srpna od 20:30 do 00:00 hod.
Program: přednáška, ukázka odchytu do sítí, předvedení péče o handicapované netopýry.
Pořádají: 36/02 ZO ČSOP při SCHKO Jizerské hory, Muzeum přírody Českého ráje.
Kontakt: daniel.horacek@volny.cz, 603 780 392 (Daniel Horáček).
Jaroměř – ptačí park Josefovské louky (okr. Náchod)
V pátek 28. 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).
Vrchlabí – zámecký park (okr. Trutnov)
V sobotu 29. srpna od 19:00 do 23:00 hod.
Program: aktivity pro děti, přednáška, ukázka odchycených netopýrů, vycházka s detektorem,
případně promítání filmu.
Pořádají: Správa KRNAP, město Vrchlabí. Kontakt: jflousek@krnap.cz, 732 864 202 (Jiří Flousek).
Muzeum východních Čech v Hradci Králové (okr. Hradec Králové)
V sobotu 12. září od 18:00 do 23:00 hod.
Program: přednáška, ukázka netopýrů, vycházka do městského parku a sledování netopýrů pomocí
ultrazvukového detektoru, doprovodné aktivity pro děti.
Pořádají: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ČESON
Kontakt: j.hotovy@muzeumhk.cz, 720 072 375 (Josef Hotový).
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Pardubický kraj
Chrudim – park Střelnice (okr. Chrudim)
V pátek 28. srpna od 20:30 hod., sraz u kapličky.
Program: úvodní seznámení se životem a ochranou netopýrů, vycházka a určování netopýrů pomocí
detektoru, ukázka odchytu do sítí.
Pořádají: Altus z.s., ČESON.
Kontakt: gutzer@centrum.cz, 723 004 397 (Naděžda Gutzerová).
Pardubice – Natura Park (okr. Pardubice)
V sobotu 29. srpna od 18:00 do 23:30 hod.
Program: přednáška o životě a ochraně netopýrů, ukázka živých netopýrů, vycházka k řece se
sledováním netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru.
Pořádají: Ekocentrum Paleta, ČESON.
Kontakt: j.hotovy@muzeumhk.cz, 720 072 375 (Josef Hotový).
Městské muzeum Svitavy (okr. Svitavy) *
Ve čtvrtek 10. září od 17:00 do 21:00 hod. POZOR - na přednášku i vycházku je nutné se předem
přihlásit (e-mailem na tosenovsky@birdlife.cz, s uvedením počtu účastníků a telefonickým
kontaktem). Na akci je vstupné podle ceníku muzea (http://www.muzeum.svitavy.cz/).
Program: přednáška v Městském muzeu u příležitosti výstavy Netopýři, ukázky handicapovaných
netopýrů ze záchranné stanice. Po skončení přednášky krátká vycházka s ukázkou práce s
ultrazvukovými detektory.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy UP Olomouc, Muzeum Svitavy
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Jihočeský kraj
Třeboň – hráz rybníka Svět a okolí
V pátek 28. srpna od 20:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška o biologii a ochraně netopýrů, diskuze, ukázka práce s ultrazvukovým
detektorem.
Pořádají: ČESON, město Třeboň (v rámci projektu Turistické poznávání regionu).
Kontakt: simeklukas@seznam.cz, 602 763 112 (Lukáš Šimek).
Kraj Vysočina
Zřícenina hradu Orlík nad Humpolcem (okr. Pelhřimov) *
V pátek 28. srpna od 19:00 do 21:30 hod.
Program: hry pro děti v areálu hradu, přednáška s promítáním, odchyt netopýrů do sítí, ukázka
práce s detektorem, ukázka handicapovaných netopýrů.
Pořádají: ČESON, Sdružení Zelené srdce z.s., Castrum o.p.s. - Správa hradu Orlík
Kontakt: cepakova@seznam.cz, 732 615 295 (Eva Cepáková).
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Záchranná stanice Pavlov – Pavlov u Ledče n. Sázavou (okr. Havlíčkův Brod)
V pátek 11. září od 18:00 do 21:30 hod.
Program: přednáška, hry a vyrábění pro děti, ukázka krmení handicapovaných netopýrů, práce s
detektorem, odchyt netopýrů do sítí.
Pořádají: Stanice Pavlov, o.p.s.
Kontakt: petra.hlavacova@seznam.cz, 777 974 848 (Petra Hulvová).
Moravskoslezský kraj
Opava - Slezské zemské muzeum, Historická výstavní budova (okr. Opava)
Ve středu 26. srpna od 18:00 do 22:00 hod.
Program: výklad o životě netopýrů, promítání filmu, ukázka preparátů, vybavení pro odchyt a
výzkum letounů, kvíz pro děti i dospělé, setkání s živými netopýry. Po setmění vycházka do
okolních parků. Pořádají: Slezské zemské muzeum. Kontakt: wewi.wew@seznam.cz, 732 963 554
(Martin Gajdošík).
Kravaře – zámek (okr. Opava)
V pátek 28. srpna od 18:00 do 22:00 hod.
Program: přednáška s ukázkou netopýrů i preparátů netopýrů, film, kvíz pro děti i dospělé,
vycházka s ultrazvukovým detektorem po okolí.
Pořádají: Zámek Kravaře a Slezské zemské muzeum.
Kontakt: wewi.wew@seznam.cz, 732 963 554 (Martin Gajdošík).
Bohumín - Letní kino v parku (okr. Bohumín)
V pátek 28. srpna od 19:00 do 21:30 hod
Program: přednáška o biologii a ochraně netopýrů, hry a vyrábění pro děti, prezentace živých
netopýrů, procházka po parku s detektorem, odchyt do sítí, promítíní filmu Netopýři ve tmě.
Pořádají: ČESON, Speleologický klub Orcus Bohumín
Kontakt: petra.hlavacova@seznam.cz, 777 974 848 (Petra Hulvová).
Hrad Sovinec (okr. Bruntál) *
V sobotu 29. srpna od 19:00 do 23:00 hod.
Program: akce se uskuteční v rámci hradozámecké noci, přednáška, ukázka živých netopýrů,
promítání filmu.
Pořádají: Muzeum v Bruntále, p.o. – správa hradu Sovinec, ČESON.
Kontakt: jirkashaf@seznam.cz, 602 205 589 (Jiří Šafář).
ZOO Ostrava (okr. Ostrava)
Ve středu 2. 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).
Základní škola Břidličná (okr. Bruntál) *
Ve středu 16. září od 19:00 do 21:30 hod. POZOR - nutná předchozí registrace (na
tosenovsky@birdlife.cz, s uvedením počtu účastníků a telefonickým kontaktem).
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Program: přednáška s ukázkami handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice. Krátká vycházka
s ultrazvukovými detektory, kontroly netopýřích budek.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy UP Olomouc, ZŠ Břidličná
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Ostrava – Třebovice - Třebovický park (okr. Ostrava) *
V pátek 18. září od 19:30 do 21:00 hod., sraz u vstupu do parku u Altánu. POZOR - nutná
předchozí registrace (na tosenovsky@birdlife.cz, s uvedením počtu účastníků a telefonickým
kontaktem).
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 – ZOO Lešná (okr. Zlín) *
V sobotu 12. září od 18:00 do 21:00 hod.
Program: přednáška s promítáním, ukázky výzkumu a živých netopýrů, ukázka práce
s ultrazvukovým detektorem v terénu, sledování výletu kolonie z úkrytu na zámku, hry pro děti.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy Přf UP Olomouc, ZOO Lešná.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský). Vstupné, registrace a další
informace na www.zoozlin.eu.
Rožnov pod Radhoštěm – Městské sady (okr. Vsetín) *
Ve čtvrtek 17. září od 19:30 do 21:30 hod.
Program: Návštěvníky čeká večerní procházka parkem v Rožnově pod Radhoštěm, spojená s
poznáváním různých druhů netopýrů a zaměřováním jejich zvuků za pomoci detektoru, povídáním
o jejich životě, ukázkou živých handicapovaných netopýrů a soutěží pro děti s překvapením.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy UP Olomouc, ZO ČSOP Radhošť.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí (okr. Vsetín) *
Ve čtvrtek 17. 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).
Zlín – Bartošova čtvrť (okr. Zlín) *
V sobotu 19. září od 19:00 do 21:00 hod., sraz na točně trolejbusu Dřevnická. Kapacita je omezená
nutná registrace předem (na e-mailu tosenovsky@birdlife.cz, s uvedením počtu účastníků a
telefonickým kontaktem).
Program: noční procházka podél řeky Dřevnice. Povídání o životě a ochraně netopýrů, prezentace
moderní techniky používané při výzkumu, již si účastníci budou moci sami vyzkoušet. Odchyt
netopýrů do sítí a ukázka handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice.
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Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy PřF UP Olomouc, OŽP Magistrátu města Zlína.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Uherské Hradiště – ZŠ Za Alejí (okr. Uherské Hradiště) *
V úterý 22. září od 19:00 hod. do 21:00 hod.
Program: přednáška s ukázkami handicapovaných netopýrů, vycházka s ultrazvukovými detektory
podél řeky.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy UP Olomouc, Přírodovědné centrum Trnka
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Zlín – Bartošova čtvrť (okr. Zlín) – speciální vycházka pro nevidomé a slabozraké*
Termín bude upřesněn. Sraz na točně trolejbusu Dřevnická. POZOR na akci je nutné se předem
přihlásit e-mailem (tosenovsky@birdlife.cz) s uvedením počtu účastníků a telefonickým kontaktem.
Program: vycházka určená pro nevidomé a slabozraké s poznáváním netopýřích hlasů pomocí
ultrazvukových detektorů, ukázkami netopýrů ze záchranné stanice a dotykovými hrami s netopýří
tématikou.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy Přf UP Olomouc, SONS Zlín, SVČ Klubíčko.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Olomoucký kraj
ZOO Olomouc (okr. Olomouc) *
V pátek 28. 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: javurek@zoo-olomouc.cz, 774 450 427 (Pavel Javurek).
Přerov – Ornitologická stanice Muzea Komenského – ORNIS (okr. Přerov)
V sobotu 5. září od 19:30 do 21:00 hod.
Program: přednáška o životě, výzkumu a ochraně netopýrů, ukázka odchytu do sítí, předvedení péče
o trvale handicapované netopýry, na závěr promítání filmu.
Pořádá: Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově.
Kontakt: chytil@prerovmuzeum.cz, 724 947 544 (Josef Chytil).
Olomouc - Horka nad Moravou – ekocentrum Sluňákov (okr. Olomouc) *
V pátek 11. září od 18:30 do 21:00 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).
Olomouc – Bezručovy sady, Pevnost poznání (okr. Olomouc) *
V pátek 25. září od 19:00 hod. POZOR, ZMĚNA: Letos kvůli posunu termínu Noci vědců proběhne
akce formou pouze jediné vycházky od 19:00 hod. Na vycházku je nutné se předem zaregistrovat emailem na tosenovsky@birdlife.cz s uvedením počtu účastníků a telefonickým kontaktem (pro
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případ náhlých změn vzhledem k epidemické situaci, ale i počasí). Začátek akce bude u vstupu do
budovy Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky.
Program: Předvedeme si odchyty netopýrů do sítí, ukážeme moderní techniku používanou při
výzkumu i živé handicapované netopýry ze záchranné stanice a následně půjdeme sledovat lovící
netopýry do Michalského stromořadí v Bezručových sadech.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy Přf UP Olomouc.
Kontakt: tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Olomouc – Smetanovy a Čechovy sady (okr. Olomouc) -– speciální vycházka pro nevidomé a
slabozraké
Pozor: akce zrušena s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.
Program: vycházka určená pro nevidomé a slabozraké s poznáváním netopýřích hlasů pomocí
ultrazvukových detektorů, ukázkami netopýrů ze záchranné stanice a dotykovými hrami s netopýří
tématikou.
Pořádají: ČESON, Centrum popularizace vědy Přf UP Olomouc, Tyflocentrum Olomouc. Kontakt:
tosenovsky@birdlife.cz, 777 771 196 (Evžen Tošenovský).
Jihomoravský kraj
ZOO Brno - africká vesnice (okr. Brno město)
V sobotu 29. srpna od 13:00 do 17:00 hod.
Program: přednáška, ukázka netopýrů, film, doprovodné aktivity pro děti.
Pořádají: Zoo Brno, Ústav biologie obratlovců AV ČR.
Kontakt: galova@zoobrno.cz, 727 971 451(Jana Galová).
Kateřinská jeskyně a Dům přírody Moravského krasu (okr. Blansko)
V sobotu 5. září od 17:00 do 21:30 hod.
Program: představení netopýrů, přednáška o vývoji, biologii a ekologii, seznámení s metodami
jejich sledování a ochrany, ukázky živých netopýrů a prohlídka části jeskyně.
Pořádají: AOPK ČR – RP Správa CHKO Moravský kras, ČESON, Správa jeskyní ČR.
Kontakt: antonin.krasa@nature.cz, 725 759 113 (Antonín Krása).
Národní park Podyjí - okolí Čížova (okr. Znojmo) *
V sobotu 5. září od 19:00 do 23:00 hod.
Program: noční terénní exkurze – netopýři a další noční živočichové v lesním prostředí.
Pořádají: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Správa Národního parku Podyjí, ČESON
Kontakt: reiter@muzeumznojmo.cz, 725 961 963 (Antonín Reiter).
Brno-Kohoutovice – obora Holedná (okr. Brno - město)
V pátek 18. září od 18:00 do 22:00 hod.
Program: od 18:00 a 18:45 hod. „Netopýrohraní“ (ukázka netopýrů a aktivity pro dospělé a děti od
4 let), od 19:30 a 20:00 hod. vycházka do obory spojená s odchytem netopýrů (pro dospělé a děti od
8 let).
Pořádají: Lipka – školské zařízení pro enviromentální vzdělávání, ČESON.
Kontakt: pavlina.vesela@lipka.cz, 543 211 264 (Pavlína Veselá).
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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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