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Výstava představí svět netopýrů očima dětí
Tisková zpráva, Praha, 16.1.2015

V úterý 20. ledna proběhne ve Stanici přírodovědců DDM Hlavního města Prahy vernisáž
výstavy dětských výtvarných prací ze soutěže Můj kamarád netopýr. Soutěž organizovala
v uplynulém roce Česká společnost pro ochranu netopýrů. Součástí vernisáže bude i předání cen
vítězům podzimního kola soutěže a možnost setkání s živými netopýry.
„Výstava uzavírá první etapu vzdělávacího projektu „Poznej tajemný svět netopýrů“, který realizovala
naše organizace díky finanční podpoře Hlavního města Prahy v uplynulých dvou letech,“ vysvětluje
jeho koordinátorka, Eva Cepáková z České společnosti pro ochranu netopýrů. „V rámci projektu jsme
mimo jiné připravili dva nové výukové programy seznamující děti s životem netopýrů a jejich
významem v přírodě, které jsme následně realizovali v desítkách pražských škol. Kromě toho
probíhaly také další programy, přednášky nebo dobrodružné večerní vycházky do pražských parků,
kde měly děti možnost pozorovat netopýry v jejich přirozeném prostředí pomocí ultrazvukového
detektoru. Svoje zážitky ze setkání s netopýry pak mohly ztvárnit formou obrázků, básniček nebo
vyprávění v rámci dvou kol výtvarné a literární soutěže. Tímto způsobem jsme chtěli jednak
prohloubit zájem dětí i učitelů o tuto málo známou skupinu živočichů a zároveň získat i určitou
zpětnou vazbu o efektu našich programů. Množství vydařených a zajímavých prací, které se nám
sešly, nás tedy velmi potěšilo,“ doplňuje Cepáková.
Výstava, která bude zahájena v úterý 20. ledna v prostorách Stanice přírodovědců DDM
Hlavního města Prahy na Smíchově, představí výběr nejzdařilejších obrázků z obou kol soutěže.
„V rámci vernisáže proběhne předání cen vítězům druhého soutěžního kola, součástí programu však
bude také setkání s ochočenými handicapovanými netopýry a pro zájemce též promítání
dokumentárního filmu Netopýři ve tmě. Program začíná v 17:30 hodin a všechny zájemce srdečně
zveme,“ dodala Cepáková. Výstava bude ve Stanici umístěna až do konce února a kromě vernisáže

bude pro veřejnost přístupná také v rámci Týdne otevřených dveří ve dnech 26. - 29. ledna
2015, a to vždy dopoledne od 9 do 12 hod.

Kontakt: Petra Schnitzerová, Česká společnost pro ochranu netopýrů, tel: 605 870 323,
e-mail: nova-petra@centrum.cz

