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Celostátní seminář k 80. narozeninám doc. Jana Krekuleho: Ohlédnutí (jak jsme začínali) 

10.1.2012 se koná seminář pořádaný ČSEBR ve spolupráci s Katedrou experimentální biologie rostlin  

PřF UK v Praze k 80. narozeninám doc. Jana Krekuleho: Ohlédnutí (jak jsme začínali). 

http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/anatomie/ZS2011/krekule/krekule.html 

Jste srdečně zváni spolu se všemi zájemci a šiřte, prosím, na svých pracovištích. 

Vyšla nová kniha prof. Lubomíra Nátra 

„Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů“ je název knihy, kterou v říjnu 2011 vydalo 

Nakladatelství Karolinum. Jejím autorem je prof. Lubomír Nátr z Katedry experimentální biologie 

rostlin Přírodovědecké fakulty UK v Praze. V knize jsou přístupnou formou vysvětleny funkce 

ekosystémů, jejichž finanční hodnocení může být jedním z účinných způsobů, jak přesvědčit veřejnost a 

postupně i politiky, že lidstvo bylo, je a trvale bude na přírodě závislé.  

Zřízení pamětní desky Julia von Sachse – sponzorská podpora vítána 

Na základě iniciativy Jana Krekuleho byl založen výbor pro zřízení pamětní desky Julia von Sachse 

(1851-1859), který je považován za zakladatele rostlinné fyziologie jako vědního oboru. Jeho habilitace 

(1857) na Filosofické fakultě Karlo-Ferdinandovy University byla světově první v této oblasti. Jako 

připomínku jeho pražského pobytu, kdy žil v rodině J.E. Purkyněho, bychom rádi v rámci aktivit ČSEBR a 

Katedry EBR PřF UK v roce 2013 odhalili pamětní desku s bustou. Tato událost bude i příležitostí 

demonstrovat a propagovat vědní výsledky, domácí i světové, které na základě Sachsových podnětů 

vedly k současné úrovni poznatků o životě rostlin a jejich praktickému využití. Takový rámec bude 

plánovaně zahrnovat memoriální česko-německé symposium, výstavu archiválií (protokolů, kreseb a 

původních v Praze vytvořených prací – s podporou Masarykova ústavu AVČR) a odpovídající mediální a 

literární ohlas. Sponzorské dary na desku jsou vítány – Aktuální informace naleznete na webových 

stránkách: http://www.csebr.cz/sachs/index.html. 
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Konference doktorandů experimentální biologie rostlin 2012 

V příštím roce se konference studentů experimentální biologie rostlin uskuteční v Brně. 10. KDEBR 

proběhne v polovině září 2012 pod organizací/záštitou Biofyzikálního ústavu AV ČR a za odborné 

supervize Borise Vyskota (s velkou radostí jej vítáme mezi novými členy ČSEBR). ČSEBR se bude 

podílet spoluorganizátorsky. 

Konference doktorandů experimentální biologie rostlin 2013 

V roce 2013 se bude doktorandská konference (11. KDEBR) konat v Košicích jako přidružená akce 11. 

Konference experimentální biologie rostlin pod patronací slovenských kolegů. Spoluorganizátory bude 

kromě ČSEBR i Fyziologická sekce Slovenské botanické společnosti reprezentovaná Ľudmilou 

Slovákovou a Univerzity Komenského pod vedením Alexandra Luxe. 

 

Webové stránky: http://www.csebr.cz/ 

Připomínáme, že jste zváni k přispívání na webové stránky naší společnosti. Aktuality a zprávy 

k uveřejnění posílejte na 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 studenti@csebr.cz. Pro zasílání 

informací pro aktualizaci webu a „Newsletter“ používejte adresu web@csebr.cz - administruje Lenka 

Dvořáková. 

Členské příspěvky 

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

studenti). 

 


