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PŘÍRODOVĚDCI JSOU TU SE SVÝM
PÁTÝM ELETTEREM!
Milí přírodovědci,
ačkoliv je současná povodňová situace velice dramatická, věříme, že následující zprávy vás potěší a zaujmou.

Letošní muzejní noc s Přírodovědci.cz se konat
bude!
Možná jste již před nějakým časem zaznamenali na našem Facebooku, že i letos jsme připravili bohatý program pro
Pražskou muzejní noc. Ta byla sice zrušena, ale my svůj program uskutečníme. Řídíme se heslem Indiana Jonese "Nic
mne nepřekvapí. Já jsem vědec." - máme ho ostatně v našem Deníku přírodovědce. Takže zrušení Pražské muzejní noci
kvůli povodním nás nevykolejilo a jedeme dál :-)
Zveme vás tedy na zážitkové druhohorní safari a mnoho dalších aktivit. Akce se bude konat v sobotu 8. června od 18:00
do 23:30 hodin. Výjimkou je botanická zahrada, která bude otevřena od 10:00 do 18:00 hodin.
Z mnoha přírodovědných „atrakcí“ si určitě vyberou milovníci biologie, chemie, geologie i geografie. Kromě muzejních
sbírek, interaktivních prezentací a přednášek tentokrát představíme jednu naprostou novinku – Druhohorní safari, které vás
seznámí se životem dinosaurů uprostřed Prahy. Úplně poprvé představíme antropologii v kombinaci s nejmodernější
tiskovou technologií: zájemci o 3D výtisk svého obličeje se mohou dostavit na Viničnou 7, kde se nachází i Hrdličkovo
muzeum člověka. Naši vědci naskenují vaší tvář a snímek bude posléze vytisknut na 3D tiskárně.

Podívejte se do podrobného programu, co vás letos čeká.
Pokud jste registrovaní a nemáte ještě svůj Deník přírodovědce, můžete si vyzvednout během přírodovědecké muzejní
noci na Albertově 6.

Poznávej přírodu s Kufříkem přírodovědce
Baví tě chodit na výlety a objevovat při tom rostliny, zvířata, nerosty nebo zkameněliny? Pak se ti bude určitě hodit Kufřík
přírodovědce. Najdeš v něm spoustu užitečného vybavení pro své výzkumy.
Kufřík je plný praktických pomůcek pro mladé badatele, které používají při terénních expedicích či v laboratořích skuteční
vědci. Od teď už nemusíš improvizovat, ale můžeš si pořídit kvalitní vybavení. Jen tuto sobotu bude pro tebe za speciální
cenu 849,-

Nové číslo našeho časopisu vám představí
rozmanitost života na Zemi
Již tuto sobotu si budete moci vyzvednout nové číslo časopisu Přírodovědci.cz. Tématem dalšího čísla časopisu je
biodiverzita, tedy rozmanitost života na Zemi. Co všechno o ní už víme a co ještě nevíme? Proč je důležité biodiverzitu
chránit? To zjistíte v článcích našich vědců. Přinášíme také rozhovor s první dámou naší jaderné energetiky, paní Danou
Drábovou nebo se špičkovým českým chemikem Josefem Michlem, který se proslavil v USA. Nenechte si ujít ani reportáž
z expedice za meteoritem, který letos v zimě dopadl v Rusku do zamrzlého jezera Čebarkul. Dvoustrana "Přírodovědci
obrazem" vás pak přesvědčí, že i plísně mohou být krásné. Zájemci si mohou objednat náš časopis přímo do svých
schránek za roční předplatné 159,- Kč.

Nová vybarvovací trička
s hmyzáky pro malé
entomology
Víte, co to znamená hexapoda? A kolik nohou má štírek? My vás to
naučíme – napsali jsme to přímo na trička. Přidali jsme k nim navíc fixy,
takže si můžete hmyzí druhy vybarvit dle libosti. Po vyprání je tričko
opět čistě bílé a malí entomologové můžou hmyzí diagram vybarvit a
více se o bezobratlých naučit znova a znova. Trička s hmyzími
motivy jsou k dispozici ve velikostech pro děti od 3 do 14 let a stojí
229,- Kč včetně vybarvovacích fixů.

Pomozte vědcům mapovat nový invazní druh hmyzu
V nedávné době byl do České republiky zavlečen nový doposud neidentifikovaný druh pilatky (= druh blanokřídlého hmyzu
ze skupiny tzv. širopasých), který způsobuje holožíry na pěstovaných okrasných azalkách druhu Rhododendron molle
(azalka měkká). Vědci žádají o pomoc při monitorování tohoto nového invazního druhu. pokud najdete na své zahradě,
nápadně okousané azalky, prosím napište vaše pozorování na e-mail: nalezy@prirodovedci.cz,případné fotografie budou
samozřejmě vítané.

Video měsíce – Milujeme přírodu a vědu!
To jsme my, Přírodovědci.cz. Milujeme vědu a přírodu, nemůžeme si pomoci. Pokud to vidíte stejně, přidejte se k nám!

Díky za váš čas, pokud máte nějaké dotazy anebo nám chcete
jednoduše napsat, budeme moc rádi!
Katka
koordinátorka projektu Přírodovědci
Katerina.tuskova@natur.cuni.cz

www.prirodovedci.cz

www.natur.cuni.cz

Poslat kamarádovi!

Pro odhlášení z eLetteru Přírodovědců klikněte
zde.

