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PŘÍRODOVĚDCI JSOU TU SE SVÝM
LETOŠNÍM PRVNÍM ELETTEREM!
Milí přírodovědci,

nový rok 2014 je tu a tým Přírodovědců.cz si pro vás připravil první letošní eletter, plný
novinek a  pozvánek na akce chystané v nejbližších dnech a týdnech. Vstupte s námi do
roku 2014 a vychutnejte si čerstvé zprávy z vědeckého světa na Přírodovědecké fakultě
UK.

Den otevřených dveří na PřF UK
Podali jste si přihlášku na naši fakultu a jste zvědaví, co vás u nás čeká? Nebo se teprve
chystáte tak učinit? Zajímá vás, co všechno obnáší studium geoinformatiky nebo molekulární
biologie? Právě pro všechny zájemce o bakalářské a magisterské studium přírodovědných
oborů, pořádá Přírodovědecká fakulta UK Den otevřených dveří, který se bude konat dne 17.
ledna 2014. Od 10 hodin dopoledne do 15 hodin odpoledne na vás čeká velké množství
informačních přednášek, doprovodný program “studenti studentům”, možnosti prohlídky našich
muzeí, velkoformátové výstavy a spousta dalšího. Na všechny fakultou nabízené studijní
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programy a obory se podávají elektronické přihlášky. Akce probíhá v celém kampusu Albertov
a my vás tímto všechny srdečně zveme!

Pojeďte s námi na další vědecký víkend do
Německa: Od dinosaurů na Mars!
Pro malé i velké objevitele pořádáme již třetí víkendovou exkurzi do zahraničí. Tentokrát vás
čeká Geologicko-technický víkend: Od dinosaurů na Mars! pořádaný v německém
Heidelbergu a jeho blízkém okolí. Program je nabitý, během víkendu společně navštívíme
patagonský křídový prales plný dinosaurů, budeme pozorovat noční oblohu z observatoře tyčící
se nad Heidelbergem nebo prozkoumáme ruský raketoplán Buran v Technickém muzeu ve
Speyeru. Cena exkurze je 3 200,- Kč a zahrnuje ubytování, dopravu, stravu a vstupy do všech
muzeí. Že ještě nejste registrovaní? Učinit tak můžete zde a pak už vzhůru za dobrodružstvím!

Tištěný časopis Přírodovědci.cz do každé školy
Pro registrované učitele máme další novinku v našem Katalogu
pro učitele: od ledna 2014 mají učitelé základních i středních
škol možnost objednat si aktuální číslo magazínu
Přírodovědci.cz, a to jako jednu ze čtyř aktivit, jež poskytujeme
každé škole ročně zdarma. Magazín je vhodný pro žáky a
studenty od dvanácti let a zasíláme ho v počtu 40
kusů. Objednávkou získáte přístup i k rozšířeným verzím článků
a k dalším zajímavostem, které se do tištěného časopisu
nevejdou.
 
Pokud byste chtěli časopis Přírodovědci.cz pro celou vaši třídu,
ale vaše škola není registrována, požádejte svého učitele nebo
učitelku, aby se k nám přidali. :-)
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Veletrh vysokých škol Gaudeamus
2014
Ti, kteří nestihnou navštívit Den otevřených dveří přímo na naší
fakultě, můžou navštívit již tradiční Veletrh vysokých škol
Gaudeamus 2014, pořádaný ve dnech 28. - 29. ledna 2014 na
výstavišti Praha - Holešovice. I zde bude mít Přírodovědecká fakulta
UK svůj informační stánek a zájemci budou mít možnost získat
informace o studiu na naší fakultě přímo od našich studentů, kteří
budou zastupovat jednotlivé fakultní sekce. Již tradičně vás čeká
doprovodný přírodovědecký program. Těšíme se na vás!
 

Přírodovědci.cz kamarádí s Twitterem
Nově nás můžete sledovat také na Twitteru.

Najdete tu informace o aktuálních akcích, upozornění na nové články z našeho webu a zprávy z
dění okolo Přírodovědců i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jako bonus vám
budeme pravidelně přinášet fotografie přírodních zajímavostí nebo populárně-vědecké knižní
tipy.

V eshopu Přírodovědců nyní můžete platit kartou
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www.prirodovedci.cz www.natur.cuni.cz Poslat kamarádovi!

I v novém roce se snažíme, aby vaše nákupy v eshopu
Přírodovědců byly co nejsnazší. Proto jsme pro vás připravili
kromě možnosti osobního odběru a platby převodem nově také
platbu kartou nebo rychlým bankovním převodem (mBank, Fio,
KB, Raiffeisen bank). Po provedení objednávky budete
přesměrováni na zabezpečené servery firmy GoPay. Platba
bude ihned připsána na náš účet a objednávka bude v co
nejkratší době expedována na vaši adresu. Oproti běžnému
bankovnímu převodu tedy odeslání objednávky urychlíte o 2 - 3
dny.
Přejeme příjemné nákupy :-)

Nezapomeňte, že všechny aktuální informace a novinky najdete na našem Facebooku a nově
také na našem Twitteru.

Přejeme vám úspěšné vykročení do nového roku 2014, roku plného spousty nových
dobrodružství a objevů! Těšíme se na viděnou!

 
Bára
koordinátorka projektu Přírodovědci.cz
barbora.sejblova@natur.cuni.cz
 

Pro odhlášení z eLetteru Přírodovědců klikněte
zde.
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