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Den fascinace rostlinami 2015 – 18.5.2015
Evropská organizace pro rostlinnou biologii (EPSO) pořádá třetí mezinárodní Den fascinace rostlinami 18.5.2015.
Cílem celé akce je, aby se co nejvíce lidí z celého světa nadchlo pro rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie
pro zemědělství, květinářství, lesnictví, pro udržitelnou produkci potravin i všeho dalšího, co získáváme z rostlin:
papíru, dřeva, chemikálií, energie a léčiv. Zdůrazněn bude také význam rostlin pro ochranu přírody.
Spoluorganizátorem akce je tradičně také Česká společnost experimentální biologie rostlin. Budeme rádi, když
i vy uspořádáte fascinující akci spojenou s rostlinami, která přitáhne pozornost veřejnosti. 18.5. je oficiální datum
Dne fascinace rostlinami a většina akcí se bude konat tento den. V případech, kdy tento termín není vhodný, lze
akci pořádat v týdnu od 14. do 20. května 2015. Budeme rádi, když při pořádání akce připomenete existenci
a aktivity ČSEBR, či můžete ČSEBR uvést i jako spoluorganizátora. Máte-li zájem o pořádání akce, kontaktujte
prosím našeho národního koordinátora dr. Tomáše Vaňka: vanek@ueb.cas.cz a dejte nám do kopie:
csebr@csebr.cz.

14. Konference experimentální biologie rostlin
Česká společnost experimentální biologie rostlin a Slovenská botanická společnost při SAV připravují v pořadí již
14. Konferenci experimentální biologie rostlin. Plánovaný termín: 8.-10. září 2015. Společně s touto akcí proběhne
i Konference doktorandů experimentální biologie rostlin (7.-8. září 2015). Místem konání bude Brno, konkrétně
areál Mendelovy univerzity. Organizaci akce zajišťuje společně s Ústavem biologie rostlin AF MENDELU Centrum
výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. Záštitu nad konferenci převzal rektor MENDELU pan Prof. RNDr. Ladislav
Havel, CSc.

Členské příspěvky
Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme o zaplacení ročních členských příspěvků (500Kč / 250Kč - studenti). Pro
informace o variabilních symbolech a stavu plateb se neváhejte obrátit na 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.
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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 Sikorová.

