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Zdravíme všechny přírodovedce! 
Přejeme všem krásný den, ale zejména dnešní dlouhou noc, kterou máme před sebou! Dnes je totiž Pražská
muzejní noc, ale o tom více ve třetím letošním Eletteru Přírodovědců.cz.  
Přinášíme další novinky o našich akcích a aktivitách a věříme, že s námi strávíte poslední jarní týdny. Tak jdeme na
to! :-)

Zavři se s námi v noci do muzea během Pražské
muzejní noci! 

V sobotu, 9. června od 19:00 do 01:00 hod. probíhá tradičně v areálu Přírodovědecké fakulty UK v Praze Pražská muzejní
noc. Letos jsme pro vás připravili více než 40 expozic, což je doposud nepřekonaný rekord! Buďte si jistí, že nudit se
rozhodně nebudete a ještě se toho plno naučíte. Letos k aktivitám určeným pro širokou veřejnost přibyde i velká řada
aktivit určených pouze pro registrované Přírodovědce. Na své si přijdou všichni milovníci přírodních věd, a to ve všech
oborech, jež naše fakulta nabízí. Budeme pitvat švába nebo žížalu, podíváme se, co dělají gekoni v noci, jak vypadá motýlí
křídlo pod elektronovým mikroskopem, budeme skládat kostru člověka a dělat odlitky stop, zkusíme si, jak se třese Země
při zemětřesení a dozvíme se taky, kde leží Upsalla. A navíc - během dnešní noci budete moci začít sbírat razítka do
Deníku přírodovědce. Těšíme se na všechny!
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Deník přírodovědce je konečně tady! Indiana Jones
by vám ho záviděl!

Být registrovaných Přírodovědcem s sebou přináší řadu bonusů. Jedním z nich Deník přírodovědce, který můžete získat
na akcích Přírodovědců nebo si ho můžete nechat zaslat poštou na vaší poštovní adresu. Deník přírodovědce je praktický
zápisník, který jsme navíc vylepšili ilustracemi a zajímavými informacemi. Snadno se vám vejde do batohu nebo do větší
kapsy, takže ho můžete nosit všude s sebou. V Deníku přírodovědce je spousta místa, kam si můžete psát poznámky a
kreslit náčrtky ze svých pozorování, výzkumů, prázdninových i víkendových cest. Především sem můžete taky sbírat
razítka z akcí, které pořádáme v projektu Přírodovědci.cz. A pozor: čím víc razítek, tím větší budete mít šanci získat od
nás netradiční dárky.  
Jak získáte svůj vlastní výtisk Deníku přírodovědce? První příležitost dostanete už dnes na Pražské muzejní noci, 9.
června 2012 od 19:00 do 23:00 hodin. Stačí přijít ke stánku Přírodovědců v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2). Pro registrované Přírodovědce, kteří se prokáží kartou, je Deník ZDARMA.
Ostatní zájemci si ho mohou koupit za speciální zaváděcí cenu 99,- Kč.

Jak to vypadá, když se člověk zavře na 10 dní do
jeskyně?
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Toto vše a mnohem více se dozvíte během přednášky s názvem "Pobyt ve tmě", která se bude konat dne 25. května
2012 se bude v budově Přírodovědecké fakulty UK v Praze konat od 16,00 hodin v Mineralogické posluchárně v 1. patře
budovy. Přednášku "Pobyt ve tmě", jež bude doplněná o sledování filmu, povede ji Roman Mlejnek z Oddělení péče o
jeskyně Správy jeskyní ČR. Nenechte si ujít vyprávění tohoto přírodovědce, popisující zkušenosti a prožitky z
desetidenního pobytu v naprosté tmě a vlhku. Přednáška je součástí kampaně DNY JESKYNÍ V PRAZE, kterou pořádá se
svými partnery Ministerstvo životního prostředí ČR.

POZOR - i na této akci je možné získat další razítko o účasti do Deníku přírodovědce! :-) 

Přírodovědci otevřeli svůj eShop!

Pokud jste skutečně velkými nadšenci našeho projektu Přírodovědci.cz a chtěli byste náš znak hrdě nosti na hrudi, máte
možnost se podívat do našeho Přírodovědeckého eShopu, ve kterém nabízíme řadu promo předmětů, mikin, triček,
placek a plakátů s logem Přírodovědci.cz. Nabídka promo předmětů  je neustále obměňována v průběhu celého roku.
Vybrané zboží lze zaplatit převodem a nechat si jej poslat na určenou adresu, či si je můžete vyzvednout na Oddělení
vnějších vztahů PřF UK, jež najdete v budově děkanátu PřF UK na Albertově 6. Doufáme, že se vám nabídka
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Přírodovědeckého eShopu líbí a pokud byste měli nějaký nápad, co byste tam chtěli v budoucnu najít, neváhejte nám
napsat. 

Dětský den s Přírodovědci přilákal desítky
mateřských školek a základních škol

V pátek, 1. června 2012 se konal v Botanické zahradě PřF UK Dětský den s Přírodovědci - Hrátky nejen s mikroskopem.
Přestože počasí nebylo nejlepší, po zahradě nám běhaly stovky dětí, pro které bylo připraveno celkem 7 různorodě
zaměřených přírodovědných programů, od masožravých rostlin až po chemické pokusy. O tom, jak to u nás vypadalo, se
můžete přesvědčit pohledem do této fotogalerie :-) 

Předpokládáne, že naše eLettery dočítáš až do konce a tak už víš velice dobře, že máme Facebookovou stránku a jsi
naším fanouškem ;-)
Na Facebook dáváme nejčerstvější informace, pozvánky na akce, naše videa fotky z akcí a další zajímavé odkazy. Pokud
chceš mít tedy zprávy z první ruky, určitě se přihlaš k nám na Facebook Přírodovědců, či na náš Přírodovědecký
YouTube kanál.   
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www.prirodovedci.cz www.natur.cuni.cz Poslat kamarádovi!

Díky za tvůj čas, pokud bys nám něco chtěl/a napsat, klidně můžeš, budeme moc rádi! 

Přejeme ti krásný den a nyní je čas vyrazit do přírody!
Katka
koordinátorka projektu Přírodovědci 
Katerina.tuskova@natur.cuni.cz

Pro odhlášení z eLetteru Přírodovědců klikněte
zde.
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