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13. Konference experimentální biologie rostlin (10.-13.9.2013) a 11. Dny doktorandů experimentální biologie 

rostlin (9.9.2013) 

Katedra botaniky Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV a Česká společnost experimentální biologie rostlin Vás 

srdečne pozývajú na 13. KONFERENCIU EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN (10. – 13. septembra 2013) a  11. 

DNI DOKTORANDOV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN (9. septembra 2013). Konferencie sa uskutočnia pod 

záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.. Ako pozvaní 

rečníci na konferencii vystúpia významní českí a slovenskí kolegovia a kolegyne, ktorí sa svojou vedeckou prácou 

významne uplatňujú na zahraničných biologických ústavoch. Rokovací jazyk je čeština, resp. slovenčina. 

Rokovacím jazykom konferencie doktorandov je angličtina. Detaily podujatia sa budú postupne upresňovať na 

www stránke konferencie: http://botanika-kosice.sk/. Vložné: nečlen SBS a ČSEBR 180 €, členovia 140 €, študenti 

a doktorandi 100 €. V prípade, že sa študenti a doktorandi zúčastnia len samotnej konferencie doktorandov, 

vložné bude 40 € (nečlen SBS a ČSEBR), resp. 35 €. V posledný deň 13. Konferencie experimentálnej biológie 

rastlín je pre záujemcov plánovaná exkurzia do Tokajskej vinohradníckej oblasti. Tešíme sa na stretnutie!  

Důležitá data: 

Registrace: 15. března – 15. června 

Termín zasílání abstraktů přednášek: do 15. června 

Termín zasílání abstraktů posterů: do 15. června 

2. ročník Fascination of Plants Day 18.5.2013 

Evropská organizace pro rostlinnou biologii (European Plant Science Organisation, EPSO) pořádá 18. května druhý 

mezinárodní „Den fascinace rostlinami“. Jeho cílem je propagovat výzkum rostlin a ukázat důležitost rostlinné 

biologie, botaniky a příbuzných disciplín pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, lesnictví i další obory lidské činnosti. 

Zdůraznĕn bude také význam rostlin pro ochranu přírody. Akce se úspěšně uskutečnila už loni, kdy se konala 
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vůbec poprvé: http://www.youtube.com/watch?v=bL7L5o52ezA. 

Letos se v ČR přihlásilo k účasti na tomto projektu už 28 institucí, hlavně univerzit, botanických zahrad, muzeí a 

výzkumných ústavů. Připojí se také ČSEBR. Bližší informace a program českých akcí, který bude průběžně 

doplňován, najdete na internetové stránce http://plantday12.eu/czech.htm. Český Den fascinace rostlinami má 

také facebookovou stránku http://www.facebook.com/DenFascinaceRostlinami. 

Zveřejnění programu odborných seminářů pro letní semestr  

S novým semestrem začínají také nové série odborných seminářů. Program seminářů Katedry experimentální 

biologie rostlin naleznete na odkaze http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/anatomie.html. Pokud máte zájem o 

zveřejnění vámi pořádaných seminářů na webových stránkách ČSEBR, či v příštím newsletteru, kontaktujte 

prosím dr. Lenku Dvořákovou na emailové adrese web@csebr.cz. 

9. celostátní seminář KEBR PřF UK a ČSEBR  

23.5.2013 proběhne v Praze 9. celostátní seminář Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK a ČSEBR 

věnovaný 80. narozeninám Miroslava Kamínka s tématem: „Cytokininy: od objevu k poznání jejich funkcí a k 

praktickému využití“. Podrobný program semináře bude brzy upřesněn na webových stránkách katedry http://

kfrserver.natur.cuni.cz/  a na webu ČSEBR http://www.csebr.cz.  

Zhotovení sochy Julia von Sachse před budovou Viničná 5, KEBR PřF UK v Praze 

Akce ČSEBR - zhotovení sochy Julia von Sachse se dostává do fáze realizace, zadáváme souchaři prof. Jindřichu 

Zeithammelovi, který zhotovil pro ČSEBR bustu prof. B. Němce osazenou v r. 2010. Dást sponzorských darů je již 

lokalizována a bude třeba sehnat další – vaše přispění k alokaci dalších sponzorů je vítáno, Jan Krekule je hlavní 

kontaktní osobou.  

Výroční zpráva o činnosti ČSEBR 

V lednu byla odevzdána výroční zpráva o činnosti ČSEBR Radě vědeckých společností. Náhled zpráv naší i všech 

dalších vědeckých společností je možný na webových stránkách RVS http://rvs.paleontologie.cz/. Zároveň jsme 

opět podávali žádost o dataci na činnost společnosti.   

Členské příspěvky 

Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme o zaplacení ročních členských příspěvků (500Kč / 250Kč - studenti). Na 

webových stránkách společnosti http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html můžete nahlédnout do databáze členů 

s aktualizovaným seznamem plateb členských příspěvků a s variabilními symboly pro platby jednotlivých členů, po 

zadání hesla „csebr2012“. Členové společnosti budou mít zvýhodněný účastnický poplatek na 13. Konferenci 

experimentální biologie rostlin a 11. Dnech doktorandů experimentální biologie rostlin. 
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Novinky na webových stránkách: http://www.csebr.cz/ 

Na webu můžete nalézt pravidelně aktualizovaný seznam členů se stavy zaplacení členských příspěvků, programy 

odborných seminářů a informace o aktuálním dění v ČSEBR. Všichni členové ČSEBR jsou zváni k přispívání na 

webové stránky naší společnosti. Aktuality a zprávy k uveřejnění posílejte na web@csebr.cz. 

Posílání příspěvků do Newsletteru 

Na tento rok jsou opět naplánována 4 vydání Newsletteru ČSEBR. Uvítáme vaše náměty i příspěvky k obsahu 

Newsletteru. Případné příspěvky zasílejte na emailové adresy csebr@csebr.cz a web@csebr.cz.  

Komunikace uvnitř ČSEBR: 

Oznámení všem členům ČSEBR je možno psát na hromadnou e-mailovou adresa: clenove@csebr.cz. Lze takto 

oznamovat semináře, akce, upozornění, atd. Hromadná adresa pro výbor ČSEBR je: vybor@csebr.cz, pro 

komunikaci s ČSEBR je e-mail csebr@csebr.cz - administrovaný Hanou Ševčíkovou a Zuzanou Kubínovou. 

Přispěvky do „Newsletteru společnosti“ posílejte na web@csebr.cz. Pro komunikaci se studenty, kteří jsou členy 

ČSEBR, můžete použít adresu student@csebr.cz. Pro zasílání informací pro aktualizaci webu a „Newsletter“ 

používejte adresu web@csebr.cz - administruje Lenka Dvořáková. 

 

 

 


