Výstava České společnosti pro ochranu netopýrů

„Netopýři tajemní a zranitelní“
Anotace:
Výstava ukazuje rozmanitost netopýřích druhů vyskytujících se v České republice a
představuje netopýry jako jedinečné živočichy, kteří si zaslouží žít v naší blízkosti. Kromě
informací o způsobu jejich života či metodách výzkumu, se dotýká také problematiky jejich
ochrany, zejména z pohledu soužití netopýrů a lidí v budovách.
Panely s fotografiemi českých chiropterologů a doprovodným komentářem doplňují
ukázky literatury, výzkumných pomůcek či speciálních budek pro netopýry. Součástí výstavy
je také prezentace hlasů několika druhů netopýrů z ultrazvukového detektoru, kterou si mohou
návštěvníci sami pouštět, pracovní listy pro děti a další interaktivní prvky.

Technická specifikace:
Výstava zahrnuje celkem 14 panelů s fotografiemi a texty o velikosti 100 x 70 cm a panel s
tiráží formátu A2 (materiál: kapa mount 10 mm, celoplošně kašírovaný fotografický tisk s
povrchovou laminací). Panely jsou opatřené hliníkovými rámy s úchyty pro zavěšení.
Součástí výstavy jsou dále drobné prostorové exponáty (např. výzkumné pomůcky,
kostra netopýra, budky, literatura), CD s prezentací nahrávek hlasů netopýrů a několik
interaktivních úkolů pro děti. V případě využití prezentace hlasů je nutné mít k dispozici
počítač s MS Powerpoint, zvukovou kartou a reproduktory. Pro využití prostorových exponátů
je třeba mít k dispozici 2 – 3 zajištěné vitríny, případně stolek na interaktivní úkoly.

Podmínky zapůjčení:
Výstava je k dispozici k bezplatnému zapůjčení. Náklady na převoz a instalaci hradí
vypůjčitel. Výstava je určena k prezentaci pouze ve vnitřních prostorách budov, preferovány
jsou dlouhodobější instalace (min. 14 dní). Další podmínky jsou ošetřeny smlouvou o
výpůjčce.
Kontakty:
V případě zájmu o zapůjčení nás kontaktuje na e-mailu: netopyr@ceson.org nebo na tel:
732 615 295 (Mgr. Eva Cepáková, Ph.D.)

Výstava vznikla v rámci projektu „Na půdě, tam to žije – aneb poznejte tajemný svět
netopýrů!“ (napude.sousednetopyr.cz), který finančně podpořily SFŽP ČR a MŽP.

Náhled výstavních panelů:

Autoři fotografií: Jaroslav Červený, Daniel Horáček, Antonín Reiter, David Fischer, Jiří
Šafář, Petra Schnitzerová, Miloš Anděra, Vlastislav Káňa, Denisa Mikešová, Radek Lučan,
Peter Kaňuch, Dita Weinfurtová

