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Volby výboru a kontrolní komise ČSEBR  

Blíží se volby do ČSEBR, příprava je v plném proudu, brzy bude vyhlášen termín elektronického hlasování. 

Momentálně pracujeme na finalizaci  Volebního řádu, který vám zašleme ke schválení. Kandidáti do výboru a 

do kontrolní komise nechť se přihlásí do 30. 12. 2016. Prosíme kandidáty, aby poslali stručné informace o svém 

programu vyplněním 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. Děkujeme.Rozšíření  

 

Plant Biology Congress 2016,  Prague, 

June 26-30 

Kongres je úspěšně za námi a můžete se o něm 

dočíst v nadcházejícím čísle Bulletinu ČSEBR a též 

v Bulletinu AV ČR.  

Bulletin ČSEBR: další číslo vyjde v prosinci 2016 

V letošním čísle Bulletinu ČSEBR se můžete těšit na oborové aktuality, abstrakta závěrečných prací, ohlédnutí za 

konferencemi a také na gratulační a vzpomínkové texty. 

Členské příspěvky  - prosíme o úhradu nedoplatků 

Prosíme členy, kteří tak dosud neučinili, aby nezapomněli v nejbližší době zaplatit roční členský příspěvěk a 

případně dlužné příspěvky za předchozí roky. Bohužel více než třetina členů nemá členské příspěvky v pořádku.  

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. 

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 

Uvítáme vaše příspěvky i náměty k obsahu Newsletteru. Uvítáme i příspěvky slovenských kolegů. Příspěvky do 

dalšího Newsletteru prosíme zasílejte do 9. 12. 2016 na csebr@csebr.cz.  

Komunikace a kontakty 

csebr@csebr.cz - pro zaslání oznámení všem členům/pouze studentům/výboru - Z. Kubínová e-mail přepošle  

web@csebr.cz - pro zasílání informací pro aktualizaci webu Lence Sikorové 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwymcmEgCoo9Z0JZOGF6c1doak0
http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html

