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9. Konference doktorandů experimentální biologie rostlin: 5.-6.9.2011, PřF UK Praha, 

CZ 

 

 
ČSEBR a Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK pořádá 5. - 6. září 2011 9. ročník 

Konference doktorandů experimentální biologie rostlin (KDEBR) - „Fresh Insights in Plant 
Affairs“ http://www.csebr.cz/kdebr2011/index.html, v prostorách Přírodovědecké fakulty Karlovy 
univerzity v Praze. Jednacím jazykem konference je angličtina, ČSEBR vydává cenu pro nejlepší 
přednášky (1.cena: 5 000Kč, 2.cena: 3 000Kč, 3.cena: 2 000Kč) 

Prosíme, inzerujte na svých pracovištích, možno pozvat i zahraniční kolegy – bylo by 
přínosem, kdyby byli, pak angličtina má jasné opodstatnění. Zváni jsou samozřejmě i všichni, kdo 
se chtějí seznámit s výsledky práce nastupující generace experimentálních biologů rostlin.  
 
V případě dotazů kontaktujte organizační výbor konference na emailové adrese kdebr@csebr.cz.  
 
7th International Symposium Structure and Function of Roots, 5.-9. 9. 2011, Starý 
Smokovec, SK 
 
Vazeni experimentalni biologovia rastlín, 
 
Zistili sme, ze cez adresar CSEBR nebola distribuovana informacia o 7. medzinarodnom sympoziu „Structure and 
Function of Roots“. Hoci predlzeny termin na registraciu, zaslanie prispevkov a zaplatenie vlozneho bez navysenia uz 
uplynul (vid text mailu nizsie a na web stranke), ponukame pre clenov spolocnosti moznost „last minute“ registacie za 
zakladnych podmienok do 15.06.2011. Navstivte prosim uvedenu web stranku, zaregistrujte sa, zaslite abstrakt a vlozne 
a zucastnite sa tohto doleziteho medzinarodneho stretnutia vsetkych rastlinnych biologov, ktori pracuju s korenom. 
 
Tesime sa na stretnutie v Tatrach 
Alexander Lux a organizacny vybor sympozia 
 
================================================================= 
EXTENDED REGISTRATION - 20 MAY 2011 - DEADLINE FOR REGISTRATION FOR The 
7th International Symposium Structure and Function of Roots 
 
Dear Root Researchers, 
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Please be advised that the registration deadline for the 7th International Symposium Structure and Function of Roots, 
held in September 5 – 9, in Novy Smokovec, Slovakia, is extended to 20th of May 2011. 
 
Registration can be performed at http://www.rootsymposium2011.sav.sk/ 
We are looking forward to welcoming you to Novy Smokovec 
 
Best regards on behalf of the organizing committee 
 
Alexander Lux 

 
 
Výzva a prosba dr. Lubomíra Adamce: možnost pro studenty publikovat v Živě  

Jako člen redakční rady biologického časopisu Živa pro širší veřejnost bych chtěl vyzvat 
vysokoškolské pedagogy jako zadavatele a školitele bakalářských, magisterských a doktorských prací, aby 
připomněli svým studentům výhodnou možnost publikovat svoji práci ve zkrácené, upravené a populárnější 
formě v časopisu Živa. Rozsah takových článků může být 2-4 stránky PC i s barevnými obrázky nebo grafy 
nebo tabulkami. Protože Živa svými články oslovuje zejména mladé čtenáře, vítáme i mladé, začínající 
autory. Pro povzbuzení publikační aktivity mladých autorů do 25 a 30 let jsou nejlepší články každý rok 
oceněny finanční cenou. Články zasílejte e-mailem do redakce na adresu: ziva@ssc.cas.cz. Informaci o 
časopise můžete najít na webové stránce: http:/ziva.avcr.cz.   
 
Lubomír Adamec 
 
Komunikace uvnitř ČSEBR 

Nově vytvořená emailová konference nabízí všem možnost jednoduchým způsobem 
oslovovat členskou základnu společnosti ČSEBR, či její vybrané části.  
 Pokud chcete poslat pozvánku na vámi pořádanou akci, či seminář a oslovit všechny 

členy ČSEBR, stačí jednoduše zaslat email na adresu  clenove@csebr.cz.  
 Pro zaslání zprávy všem členům výboru ČSEBR použijte adresu vybor@csebr.cz.  
 Studenty, kteří jsou členy ČSEBR oslovíte na emailu student@csebr.cz.  
 Pro komunikaci s ČSEBR a zasílání příspěvků do newsletteru používejte email 

csebr@csebr.cz, který je administrován Hanou Ševčíkovou.  
 Pro aktualizaci webových stránek společnosti pište na adresu web@csebr.cz -  

administruje Lenka Dvořáková. 
 
Členské příspěvky 
Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme o zaplacení členských příspěvků (500Kč / 250Kč - studenti).  
 
Další číslo Newsletteru ČSEBR 2011-02: uzávěrka 24.6.2011 

 Newsletter ČSEBR je nový způsob komunikace s aktualitami pro rychlé šíření mezi členy o 
konaných akcích, apod. Newsletter bude umístěn na webové stránky spolčnosti – budou zde 
všechna čísla. 

 Informace pro zveřejnění v dalším čísle Newsletteru ČSEBR (2011-02) posílejte na adresu 
csebr@csebr.cz, uzávěrka je 24.6., 12:00. 

 Bulletin ČSEBR bude nadále vycházet ve stejné formě jako dosud, s ročním intervalem a jeho 
zaměření se nemění. 


