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8.4.2014: 10. Celostátní seminář k 80. výročí narození RNDr. Jana Květa, CSc.:  

Seminář s podtitulem Mohou si spolu rozumět mokřady a zemědělství? Proběhne 8.4.2014 na Katedře 

experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze.  

RNDr. Jan Květ, CSc., nastoupil v roce 1956 do Geobotanické laboratoře ČSAV v Průhonicích, předchůdkyně 

Botanického ústavu AV ČR, poté pracoval postupně v Brně (1954-72), a v Třeboni pak do konce roku 2002. Po 

ročním studiu na Univerzitě v Oxfordu byl v 60. letech pověřen koordinací Mezinárodního biologického programu 

(IBP). Jako vedoucí hydrobotanické pracovní skupiny BÚ v Třeboni v letech 1976-1990 se společně s Dr. Dykyjovou 

J. Jeníkem, S. Přibilem a dalšími podílel na vzniku biosférické rezervace (1977) a posléze (1979) CHKO Třeboňsko. 

Své široké vzdělání, zahraniční zkušenosti a schopnost citlivého jednání uplatnil jubilant zvláště po roce 1989. V 

roce 1991 spoluzakládal Jihočeskou univerzitu a posléze se stal proděkanem její tehdejší Biologické fakulty pro 

doktorské studium. V 90. letech byl členem Akreditační komise vlády ČR pro vysoké školy za biologické obory. V 

letech 1990-92 působil jako poslanec České národní rady za OF a významně se podílel na tvorbě zákonů o 

ochraně přírody a krajiny a o hodnocení vlivu lidských činností na životní prostředí (EIA). Více než 10 let působil 

jako předseda česko-přeshraničního česko-rakouského spolku EUPRI (Energie, udržitelný rozvoj, partnerství, 

regionální iniciativy). V roce 1999 byl jmenován předsedou Českého národního komitétu pro program UNESCO 

Man and Biosphere (MAB). Od r. 2002 je členem Učené společnosti. V loňském roce mu byl udělen čestný 

doktorát Jihočeské univerzity, a také pamětní medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických 

vědách, kterou ho vyznamenala AV ČR. Je autorem či spoluautorem asi půldruhé stovky vědeckých a odborných 

publikací; za svoji činnost získal národní i zahraniční pocty a ocenění. 

6.5.2014: Julius von Sachs - slavnostní odhalení pomníku.  11. celostátní seminář ČSEBR: Kolokvium, věnované 

jeho vědecké práci v kontextu rozvoje experimentální biologie 19. století. Vernisáž výstavy  "Julius von Sachs a 

počátky rostlinné fyziologie"  

6.5.2014 proběhne v 11:00 odhalení busty Julia von Sachse na nádvoří objektu Přírodovědecké fakulty UK, v Praze 

2, Viničná 5. Od 13:00 bude následovat kolokvium pořádané na Novoměstské radnici v Praze 2. Rámec kolokvia 

nastíní společensko-politický život Prahy 19. století, jakož i postavení a vědecký profil Karlo-Ferdinandovy 

Univerzity. Popíše zdroje rostlinné fyziologie v období před Sachsem a  představí jej jako tvůrce moderních 

základů této vědní oblasti i významného myslitele obecné biologie. Připomene Sachsův experimentální přínos z 
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pražského období (1857-1859), jeho vztahy s Purkyněm i vznik domácí rostlinné fyziologie v osobnosti Bohumila 

Němce. Celá akce bude zakončena v 18.00 vernisáží výstavy „Julius von Sachs a počátky rostlinné fyziologie“, ve 

výstavní síni AV ČR na Národní tř. 3. Z důvodu organizačních a omezené kapacity sálů na kolokviu a vernisáži, 

prosíme zájemce, aby svou účast na jednotlivých akcích uvedli předem na následujícím odkaze: http://

doodle.com/ktbfg8kinesh4n52. 

12th Conference of Students of Experimental Plant Biology  

Tradiční konference studentů experimentální biologie rostlin se koná 3.-5. září 2014 v Olomouci ve spolupráci 

Univerzity Palackého a ČSEBR, pod záštitou ředitele Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský 

výzkum, prof. Fréborta. Hlavním organizátorem je Lukáš Spíchal a Miroslav Strnad, s podporou ČSEBR. Bližší 

informace lze nalézt na adrese www.kebr2014.cz. 

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“. 

Bulletin ČSEBR 

Prosíme nadále o zasílání příspěvků do Bulletinu ČSEBR. Nezapomínejte, prosím, nám zasílat abstrakta 

obhájených diplomových a disertačních prací. Hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do redakční práce 

pro Bulletin. Příspěvky zasílejte na emailovou adresu csebr@csebr.cz. 

Posílání příspěvků do Newsletteru 

Na tento rok jsou opět naplánována 3 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. 

Příspěvky 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. 
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