PROGRAMY PRO SENIORY
Základem programu je přednáška nebo promítání filmu spojené s ukázkou živých ochočených trvale
hendikepovaných netopýrů, ježka nebo cvičeného psa, který se velmi podobá vlku. Program trvá celkem cca 60 - 90
minut dle dohody. Na závěr si pak mohou účastníci zblízka prohlédnout, vyfotit, případně pohladit ochočená zvířata,
je to čas pro neformální povídání a dotazy. Ochočení netopýři jsou pod dlouhodobým veterinárním dohledem.
Vlastníme všechna povolení a výjimky potřebné pro prezentaci netopýrů.









Vítání jara. Pohledy do jarní krajiny doprovázené ptačím zpěvem. Co dělají netopýři na jaře. S živými
netopýry.
Tajemní netopýři. O netopýrech ve městě, zajímavostech z jejich života, co dělat, když potkáme netopýra.
Když netopýr zabloudí. Veselé povídání o záchraně netopýrů. Co dělat při nálezu netopýra.
Ve starém dubu. O významu strarých stromů ve městě a o zvířatech, která v nich žijí. S živými netopýry.
Zimní spáči. O zvířatech, která spí zimním spánkem. Co se děje v jejich organismu a jak se připravují na zimu.
Medvěd, jezevec, ježek, křeček, sysel, netopýři. S živými netopýry nebo s ježkem.
...a vlk je za dveřmi. O životě vlků, domestikaci, rozdíly v chování vlka a psa. S československým vlčákem
Hopinkou, výrazně odlišné od canisterapie.
Ježek bez jablíčka. Jak se žije ježkům ve městě, kdy a jak pomáhat ježkům. S živým ježkem.
Netopýři ve tmě. Film o netopýrech a jejich výzkumu v ČR, cca 30 minut + beseda o netopýrech.

Od prosince do konce března naši netopýři i ježek spí zimním spánkem.
Všechny programy jsou pozitivně laděné, s cílem přinést radost a příjemný zážitek ze setkání s živým zvířetem.
Programy přizpůsobujeme věku a schopnostem účastníků, respektujeme případná zdravotní omezení. Každý účastník
si odnese leták, záložku apod.
Co potřebujeme od vás: stůl na předvádění zvířat, promítací plátno nebo bílou stěnu.
Audiovizuální techniku můžeme dovézt vlastní.
Reference:
Saša Levá, CSOP Praha 10, tel. 733 643 970
Eva Nováková, Klub aktívního stáří, Praha 2, tel. 725 015 300
Kontakt:
Ing. Dagmar Zieglerová
ZO ČSOP Nyctalus – ekocentrum Nyctalus
Jasmínová 2665, 106 00 Praha 10
tel. 731 523 599,
mail: zieglerova.d@seznam.cz

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Materiál
nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Projekt je realizován za
finanční podpory Hlavního města Prahy.

www.nyctalus.cz
Programy díky dotaci MŽP a Hlavního města Prahy nabízíme bezplatně.

