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DĚTSKÉ CAFÉ NOBEL: DETEKTIVEM V ŘÍŠI BEZOBRATLÝCH 
 
Víte, proč se šnečí ulita nerozbije, když spadne z výšky? Je tropický 
otakárek skutečně kovově modrý, anebo je to optický klam? Mají mořské 
houby radost z toho, že v nich žijí krevetky? Zajímavostmi ze světa 
bezobratlých živočichů vás 7. února v ústeckém Fokus kafe v rámci Café 
Nobel Bez kofeinu provede Petr Jan Juračka, přírodovědec, fotograf a 
vycházející hvězda naší vědecké popularizace. 
 
Navštívíte s ním čtyři kontinenty. V rámci několika příběhů vám ukáže, jak lze 
pomocí mikroskopů poodhalit mnohá tajemství ze života bezobratlých – odkryje 
nejen zajímavé souvislosti vztahu karibských krevetek a mořské houby, ale také 
tajemství bizarního vzhledu larev středomořských krabů, zbarvení křídel 
tropických motýlů, pevnosti šnečí ulity či tajemných tvarů korýše z Kokořínska, 
kterého popsal jako nový druh společně se svými kolegy v roce 2010.  
 
Mgr. Petr Jan Juračka, Ph.D., je vědeckým pracovníkem Přírodovědecké 
fakulty UK, kde se mj. věnuje profesionální fotografii mikrosvěta a vědy. 
Některé své příběhy z mikrosvěta publikoval v časopisech, z dalších chystá 
knihu. Jeho snímky motýlích křídel zvítězily v roce 2011 v mezinárodní soutěži 
International Photography Awards. Své mikrofotografie představil na titulních 
stránkách několika časopisů, další doprovázejí osm publikovaných vědeckých 
prací. Věnuje se také leteckému filmu za pomoci rádiem řízených dronů.  
 
Přednáška začne v 16:30 h. Na „bezkofeinovou“ variantu Café Nobel v kavárně 
Fokus kafe v Ústí nad Labem mají dospělí přístup jen v doprovodu dětí – bez nich 
pouze v případě, že do začátku přednášky nebude naplněna kapacita kavárny.  
 
Místa si můžete rezervovat na adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další 
informace naleznete na webu cafenobel.ujep.cz. 
 
Partnerem cyklu Café Nobel je populárně vědecký magazín Českého rozhlasu 
Sever Planetárium a také nakladatelství Academia. 
 
Fotografie k volnému užití: 
Blešivec. Foto © Petr Jan Juračka 
Otakárek (Papilio xuthus). Foto © Petr Jan Juračka 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou každý měsíc do 
Ústí nad Labem a Teplic zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem.  
 
 


