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Vyhlášení voleb výboru a kontrolní komise ČSEBR 2016/2017
Výbor projednal, upravil a schválil nový volební řád, který upravuje volbu z různých regionů oboru v ČR. Konečné
znění volebního řádu je zde.
Počet členů nového výboru ve volbách v roce 2016/2017 výbor stanovil na 13.
Počty členů výboru pro jednotlivé regiony pro volby v r. 2016/2017:
Region 1: Hlavní město Praha a Středočeský kraj
Region 2: Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Region 3: Jihomoravský kraj
Region 4: Jihočeský kraj
Region 5: ostatní kraje ČR a území mimo ČR
Region 6: rezortní ústavy a aplikační sféra

Počet členů do výboru
4
2
2
2
1
2

Kontrolní komise (=nový název, bývalí revizoři) má 3 členy.
Možnost kandidování do výboru a kontrolní komise ČSEBR je do 31. 1. 2017.
Ke kandidování je nutno vyplnit přihlášku. Prosíme kandidáty, aby poslali stručné informace o svém programu
vyplněním 1 ppt snímku (ke stažení zde) a stručné CV na max. 1 stranu A4 na csebr@csebr.cz.
Snímky i CV všech kandidátů před volbami zpřístupníme členům do 7. 2. 2017.
Volby proběhnou elektronicky od 7. 2. do 21. 2. 2017.

Celostátní seminář ČSEBR k 85. narozeninám Jana Krekuleho 9.2. 2017
Dne 9.2. 2017 od 13:00h proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze celostátní seminář
věnovaný Janovi Krekulemu u příležitosti jeho 85. narozenin
13:00-17:30 - Gratulace a seminář, Viničná 7, 2. patro, posluchárna zoologie
17:45-20:00 Přátelské setkání, Viničná 5, 2. patro, seminární místnost KFR, Viničná 5, 2. patro
Zveme kolegy z odborné veřejnosti, přátele a příznivce Jana Krekuleho na toto setkání. Pokud se chcete zúčastnit,
prosíme z organizačních důvodů o potvrzení Vaší účasti na: http://doodle.com/poll/ygrrbnw7s6xcep73
Seminář pořádají Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Ústav
experimentální botaniky Akademie věd České republiky spolu s Českou společností experimentální biologie
rostlin.
Těšíme se na viděnou.

Den fascinace rostlinami 18. 5. 2017
EPSO letos opět pořádá mezinárodní "Den fascinace rostlinami", a to dne 18.5.
Více informací na http://www.plantday12.eu/home.htm

Nabídky pracovních míst a PhD pozic
For its expansion, the Department of Plant Biophysics and Biochemistry in the Biology Centre of the Academy of
Science, České Budějovice, Czech Republic, searches candidates for:
1) doctoral (PhD) student position (REEs):
https://drive.google.com/file/d/0BwymcmEgCoo9WVNnRXBsT3VZczFrdFVSZ0NFZ0VRRk05OS1v/view
2) doctoral (PhD) student position (Trichodesmium):
https://drive.google.com/file/d/0BwymcmEgCoo9RFl1QnV2N3JuczhYcldhWG1yNTdFNk45QUg0/view
3) technical support scientist with experience in ICP-MS:
https://drive.google.com/file/d/0BwymcmEgCoo9UHlXNFVjMUNFZWRXSHRXVlJqemRKamlmQ0Vz/view

Pozvánky na konference
Plant Environmental Physiology Group - Annual Early Career Scientist Symposium, Snowdonia National Park,
UK, May 17-19, 2017: https://www.eventbrite.co.uk/e/snowdonia-pepg-annual-early-career-scientistsymposium-registration-29300559763
Multinational Congress on Microscopy, Rovinj, Croatia, September 24-29, 2017: http://mcm2017.irb.hr/
12th European Congress for Stereology and Image Analysis, Kaiserslautern, Germany, September 11-14, 2017:
http://www.mathematik.uni-kl.de/events/ecsia-2017/12th-ecsia-2017/
International Symposium on Auxins and Cytokinins in Plant Development, ACPD, July 1-6, 2018, Prague, CZ
The meeting is regularly organized in Prague and it is focused on all aspects of auxin and cytokinin reasearch.
For 2018, we continue in the original concept and include the interactions with other plant hormones and
stimuli.
A focused topic, a reasonable number of participants and an idyllic environment appear to be the ingredients
for the success of previous meetings. In addition to the scientific programme, there were always ample
opportunities to interact with colleagues and friends for in-depth discussions in delightful settings.
Web: http://acpd.cas.cz/

Členské příspěvky
Přehled o platbách a informace o variabilních symbolech získáte zde: http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html ,
heslo je "csebr2015". Příspěvek činí 500 Kč (studenti a nepracující důchodci 250 Kč). Členové na RD jsou od platby
osvobozeni. Prosíme, sdělujte nám změny týkající se výše příspěvků.Příspěvky bude možné zaplatit v hotovosti také
na semináři 9. 2. 2017.
Při platbách vždy uvádějte Vám přidělený variabilní symbol. V případě sdružení plateb za více kolegů uveďte ostatní
VS alespoň ve zprávě pro příjemce. Na požádání Vám vystavíme fakturu. Po předchozí domluvě také můžete
příspěvek zaplatit v hotovosti. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na csebr@csebr.

Posílání příspěvků do Newsletteru a na webové stránky
Uvítáme vaše příspěvky i náměty k obsahu Newsletteru i webu. Uvítáme i příspěvky slovenských kolegů. Příspěvky
do dalšího Newsletteru prosíme zasílejte do 20. 2. 2017 na csebr@csebr.cz, příspěvky na web na web@csebr.cz.

Komunikace a kontakty
csebr@csebr.cz - pro zaslání oznámení všem členům/pouze studentům/výboru - Zuzana Kubínová e-mail přepošle
web@csebr.cz - pro zasílání informací pro aktualizaci webu Lence Sikorové

