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Vyhlášení voleb do Výboru a Kontrolní komise ČSEBR
Výbor ČSEBR vyhlašuje volby do Výboru a Kontrolní komise ČSEBR, které proběhnou elektronicky.
Možnost kandidování do výboru a kontrolní komise ČSEBR je od teď do 10. 6. 2019.
Otevření elektronického hlasování členů ČSEBR: mezi 15.-20.6. do 30. 7. 2019
Vyhlášení výsledku voleb: do 20. 8. 2019
První schůze výboru ČSEBR s volbou předsedy a místopředsedů: na konferenci PB CS 2019 v Českých Budějovicích.
Počet členů nového Výboru ve volbách v roce 2019 výbor stanovil na 15.
Počty členů výboru ČSEBR pro jednotlivé regiony pro volby v r. 2019 stanovil Výbor ČSEBR takto:
Region 1: Hlavní město Praha a Středočeský kraj: 4 členové
Region 2: Olomoucký a Moravskoslezský kraj: 3 členové
Region 3: Jihomoravský kraj: 3 členové
Region 4: Jihočeský kraj 2 členové
Region 5: ostatní kraje ČR a území mimo ČR: 1 člen
Region 6: rezortní ústavy a aplikační sféra: 2 členové
Kontrolní komise musí mít 3 členy
Kandidáti do výboru a do kontrolní komise nechť se přihlásí do 10. 6. 2019. Prosíme kandidáty, aby poslali:
1) stručné informace o svém programu vyplněním přihlášky kandidáta ve formě PPT snímku (ke stažení zde) a
2) stručné CV na max. 1 stranu A4 na csebr@csebr.cz.
Snímky i CV všech kandidátů před volbami zpřístupníme členům. Děkujeme.
Volby probíhají v souladu se Stanovami ČSEBR a Volebním řádem schválenými v r. 2015/2016.

Konference Plant Biology 2019 (KEBR)
Plant Biology CS 2019 – včasná registrace byla prodloužena do 31. 5. 2019 !!
Vážení přátelé,
pokud jste tak ještě neučinili, máte možnost se do konce měsíce května stále za nižší
poplatek přihlásit na tradiční konferenci ČSEBR letos nazvanou Plant Biology CS
2019, která se bude konat v Českých Budějovicích 25. - 30. srpna 2019. Detaily
najdete na https://www.plantbiologycs.cz/.
Prosíme účastníky, aby abstrakta svých přednášek vložili do příslušného formuláře
na stránkách co nejdříve, ale nejpozději rovněž do 31. května 2019. Vedoucí sekcí
začnou vybírat z přihlášených příspěvků od 15. května 2019. Abstrakta ostatních
příspěvků, které zamýšlíte prezentovat jako postery, můžete vkládat do 1. července
2019 včetně, kdy také končí registrace na konferenci.
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Pro další snížení účastnického poplatku doporučujeme registraci členem/členkou ČSEBR, kterou můžete provést
snadno podle instrukcí: http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html.
Na viděnou v srpnu v Budějicích se těší organizátoři konference Jiří Šantrůček a Marie Hronková a kol.

Vyhlášení výsledků soutěže ČSEBR o podporu akce
“Den fascinace rostlinami 2019”
Do soutěže se přihlásili pouze tři žadatelé, nicméně s kvalitními a zajímavými akcemi, a Výbor ČSEBR se rozhodl k
podpoře částkou ve výši 5.000 Kč všech tří akcí “Dne fascinace rostlinami 2019” (FoPD), pořádaných v rámci téměř
každoroční květnové aktivity EPSO. Tato podpora je ve spolupráci s Radou vědeckých společností ČR (RVS), která
podporuje naši činnost. ČSEBR přeje organizátorům všech akcí FoPD úspěšné vydaření akce a budeme se těšit na
informace o proběhlých akcích.
Vítezné akce podpořené ČSEBR a RVS (Název akce; datum konání; organizátorská instituce (žadatel/é):
1. “Mohou být rostliny ve stresu?”; 17. 5.; Mendelova univerzita v Brně, AF (J. Zouhar, M. Klemš)
http://af.mendelu.cz/31353n-den-fascinace-rostlinami
2. “Den fascinace rostlinami v Botanické zahradě 2019”; 17. 5.; Univerzita Karlova, PřF (E. Tylová)
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/den-fascinace-rostlinami-2019
3. “Život rostlin za nedostatku vody” – 17. 5. – Masarykova univerzita, PřF (Gloser V.)
https://cs-cz.facebook.com/events/experiment%C3%A1ln%C3%AD-biologie-rostlin-muni/den-fascinace-rostlinami%C5%BEivot-rostlin-za-nedostatku-vody/476414466229245/

Konference Plant Developmental Production Biology under Global Climate Change ke 100. Výročí
Mendelu, 9.-11. 9. 2019, Brno
Mendelova univerzita v Brně pořádá jako součást oslav ke 100. výročí od
svého založení ve dnech 9. - 11. září 2019 konferenci "Plant
Developmentaland Production Biology under Global Climate Change"
(http://pdpb.mendelu.cz/).
Jménem organizátorů by rád pozval členy ČSEBR, aby aktivní účastí přispěli ke zdaru tohoto setkání, Břetislav
Brzobohatý
Členské příspěvky
Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme o zaplacení ročních členských příspěvků. Přehled o platbách a informace o
variabilních symbolech získáte zde. 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.cz.
Posílání příspěvků do Newsletteru, Bulletinu 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 na csebr@csebr.cz,
příspěvky na web průběžne na web@csebr.cz.
Komunikace a kontakty: csebr@csebr.cz - pro zaslání oznámení všem členům/pouze studentům/výboru – Marie Hronková a
Jan Kolář e-mail přepošlou adresátům. web@csebr.cz - pro zasílání informací pro aktualizaci webu Janu Humplíkovi.
ČSEBR na Facebooku – administrátor Jiří Kubásek : Stránka a skupina.

