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Plenární zasedání České společnosti experimentální biologie rostlin na 13. Konferenci experimentální biologie 

rostlin (10.-13.9.2013) 

Na 13. Konferenci experimentální biologie rostlin, která proběhne 10.-13.9.2013 v Košicích se uskuteční plenární 

zasedání České společnosti experimentální biologie rostlin. Z důvodu změny Občanského zákoníku bude nutné 

pozměnit stanovy Společnosti. Nové stanovy budou představeny a schváleny taktéž na plenárním zasedání.  

Volba nového výboru ČSEBR na plenárním zasedání ČSEBR – hledají se kandidáti  

Na plenárním zasedání proběhnou volby do výboru společnosti. Prosíme případné kandidáty, aby svou 

kandidaturu, či dotazy ohledně kandidatury, oznámili do 31.8.2013 na email csebr@csebr.cz. 

Příspěvky do Bulletinu ČSEBR 

Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin pro rok 2013 vyjde v listopadu. Jeho hlavní náplní bude 

ohlédnutí za proběhlou konferencí. Případné texty ke zveřejnění v Bulletinu zasílejte na email csebr@csebr.cz. 

Památník Julia von Sachse: pokroky ve zhotovení 

Zhotovení památníku Julia von Sachse, pod garancí naší společnosti, pokročilo do další fáze. Byla uzavřena 

smlouva s akademickým sochařem prof. Zeithammelem o dílo ve výši 250 tis. Kč a na základě toho byla odeslána 

první splátka ve výši 100 tis. složená ze sponzorských darů a příspěvku ČSEBR v červnu 2013. Pro zbývající částku 

hledáme sponzorské příspěvky – oslovujeme rektory, vedoucí pracovišť. Uvítáme pomoc členů v alokaci a získaní 

dalších sponzorských darů. Více informací v Košicích na konferenci. Pan profesor již zhotovil model busty a návrhy 

umístění památníku v plenéru.  

Zemřel prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.  

7.7.2013 po marném zápasu s dlouhou, neúprosnou a zákeřnou nemocí zemřel prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc., 

emeritní profesor Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF 

UK), po mnoho let vedoucí tehdejší Katedry fyziologie rostlin PřF UK, dlouholetý předseda České společnosti 
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experimentální biologie rostlin a současný místopředseda ČSEBR.  

Po několik desetiletí přispíval ke směřování a rozvoji oboru experimentální biologie rostlin nejen v krajích 

českých, moravských a slovenských, ale šířil prestiž české a československé vědy i v zahraničí. Neúnavně 

stmeloval česko-slovenskou komunitu rostlinných biologů.  

Na poli vědeckém významně přispěl ke studiu fotosyntézy a jejího modelování, produkční biologie rostlin. V 

posledních letech se věnoval úvahám o trvale (ne)udržitelném rozvoji a službách ekosystémů. Za svou poslední 

knihu „Příroda nebo člověk? Služby ekosystémů“ (nakladatelství Karolinum) získal v r. 2011 dvě prestižní ceny – 

Cenu Josefa Hlávky Českého literárního fondu a rektora Univerzity Karlovy v Praze za nejlepší vědeckou publikaci 

v přírodovědných vědách. Působil jako editor či ko-editor v řadě vědeckých časopisů, např. Plant Soil and 

Environment, Biologia Plantarum, Photosynthetica. Pro řadu vědců mnoha generací byl výjimečným učitelem a 

rádcem.  

Odešel velký člověk, kterého si řada z nás vážila nejen pro jeho vysoké odborné kvality, ale neméně pro jeho 

moudrost, laskavost a ryzí člověčenství. Představoval zosobnění noblesy pana profesora, s veškerou 

zodpovědností, která k tomuto poslání náleží. Odešel vynikající učitel, výborný vědec a obdivuhodný člověk. Pro 

řadu spolupracovníků též nezapomenutelný přítel.   

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. 

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. 
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