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Prvního září vyrazte do Třeboně za netopýry!
Tisková zpráva, Praha, 29. 8. 2017
Se zajímavým životem létajících savců se budou moct blíže seznámit všichni, kteří
navštíví letošní netopýří noc v Třeboni. Akce určená široké veřejnosti se uskuteční
v pátek 1. září od 17:30 hod. v zámeckém parku u Domu přírody Třeboňska. Malí i velcí
zde zažijí dobrodružnou netopýří stezku se zábavnými úkoly, blízké setkání s
ochočenými handicapovanými netopýry, krátkou přednášku a také večerní vycházku za
letouny na hráz rybníka Svět.
Netopýří noc v Třeboni pořádá Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) ve
spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru a Domem přírody Třeboňska. „Pro
návštěvníky je nejprve připraveno malé netopýří putování, při kterém se na několika
stanovištích formou zábavných úkolů na chvíli sami stanou netopýry. V cíli stezky budou na
děti čekat drobné odměny a výtvarná dílna,“ přibližuje program akce Marie Jirková z Domu
přírody Třeboňska. „Všichni příchozí budou mít také možnost setkat se s handicapovanými
ochočenými netopýry ze záchranné stanice ČNF pro vydru v Třeboni a pražské záchranné
stanice ZO ČSOP Nyctalus. Od 18:40 hod. se pak mohou těšit na přednášku a promítání o
netopýřích obyvatelích Třeboňska. Na závěr programu, po 19. hodině, se společně vydáme na
hráz rybníka Svět. S pomocí ultrazvukového detektoru budeme pátrat po tom, jaké druhy
netopýrů tu v okolí létají,“ doplňuje Eva Cepáková z ČESON. Organizátoři doporučují všem
návštěvníkům zvolit oblečení a obuv do terénu a vzít si s sebou na akci baterku. Netopýří noc
se bude konat za každého počasí, v případě deště se program uskuteční v prostorách Domu
přírody Třeboňska.
Tato osvětová akce je zaštítěna Mezinárodní nocí pro netopýry, která se jen v ČR letos koná
na 50 místech. Netopýří noc v Třeboni je součástí projektu „Na půdě, tam to žije! - aneb
poznejte tajemný svět netopýrů“, finančně podpořeného Státním fondem životního prostředí
ČR a Ministerstvem životního prostředí (napude.sousednetopyr.cz).
Kontakt: Eva Cepáková, Česká společnost pro ochranu netopýrů, tel: 732 615 295, e-mail:
netopyr@ceson.org.

