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Plant Biology Congress 2016, Prague, June 26-30
Rádi bychom vás požádali o přispění k úspěchu kongresu skrze pozvání vašich spolupracovníků- šiřte, prosím na
svém pracovišti, mezi kolegy, se kterými spolupracujete v ČR a především v zahraničí. http://
www.europlantbiology2016.org/
Upozorněte kolegy, že ze členství v ČSEBR automaticky vyplývá členství ve FESPB a tudíž nárok na zlevněný
registrační poplatek. Prosím, šiřte tuto skutečnost - velmi uvítáme nové členy, přihlášku naleznou na webových
stránkách ČSEBR: http://www.csebr.cz/, http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html

The extended deadline for submission of oral presentations is February 10, 2016 and the
deadline for posters is on March 15, 2016.
Travel Grants of FESPB
FESPB offers 20 grants for PBE 2016 Congress participants – PhD students and junior
scientists.
Deadline February 10, 2016; For details see www.europlantbiology2016.org/travelgrants/

Rozšíření výboru
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NÁRODNÍ NOMINACE NA CENU FESPB 2016: Vaše návrhy pro ČSEBR do
21.2.2016, podání návrhu u FESPB do 5. 3. 2016
Vážené kolegyně, kolegové, potenciální kandidáti na cenu FESPB (FESPB Award),
Chtěli bychom tímto POVZBUDIT všechny ty z vás, kteří splňují podmínky na udělení prestižní „FESPB Award“ pro
tento rok, tj. vás, kteří můžete svojí publikací/publikacemi prokázat, že máte zajímavé nebo špičkové (to podle
vašeho sebevědomí) vědecké výsledky a zároveň 26. června 2016 neuplyne více než 6 let od dokončení vašeho
Ph.D. (viz podmínky FESPB awards na http://www.fespb.org/fespb/content/fespb-awards), abyste možnosti
určitě využili a o cenu se ucházeli.
Cesty jak aplikovat jsou dvě:
1) Můžete se ucházet o oficiální nominaci na Cenu FESPB od výboru ČSEBR a věřit, že budete tou/tím
jediným kandidátem, koho výbor vybere a pošle jako oficiální národní nominaci za ČSEBR. Touto cestou máme
možnost poslat pouze jednu nominaci a pokusíme se vybrat nejvíce konkurenceschopného kandidáta. Vybraný
kandidát pak bude zveřejněn na webu ČSEBR a v Bulletinu ČSEBR. Pokud si vyberete tuto cestu, prosíme o zaslání
a) vašeho CV (strukturovaný, max. jedna strana – zahrňte celkové publikační parametry, již získaná ceny/ocenění,
zahraniční stáže, atd.), b) výběru vašich 1-5 nejprestižnějších publikací a c) název vaší případné přednášky na PBE
kongresu v Praze. Vše v angličtině, elektronicky na e-mail jsan@umbr.cas.cz a v kopii na
jana.albrechtova@natur.cuni.cz do neděle 21.2.2016 24:00 hod. Během posledního únorového týdne výbor
ČSEBR rozhodne a vybranému/é dá vědět tak, aby bylo možné do úterý 1.3. zkompletovat materiály vybraného
uchazeče a poslat oficiální nominaci.
2) Pokud se domníváte, že první možnost nemusí být zcela objektivní (a někdy to může být obtížné i při
nejlepší vůli) a Vaše výsledky jsou výborné, můžete poslat požadované materiály sami za sebe přímo předsedkyni
příslušné komise (Prof. Laura de Gara) do 5. 3. 2016 (viz http://www.fespb.org/fespb/content/fespb-awards).
Obě cesty je samozřejmě možné kombinovat a nevybraní výborem ČSEBR mohou poslat svojí nominaci
samostatně poté, co jim oznámíme, že nebyli vybráni (2.3.).
Předpokládá se, že laureát ceny FESPB se účastní (na náklady FESPB) kongresu PBE v Praze (http://
www.europlantbiology2016.org/), kde pronese svůj příspěvek před plénem kongresu.
Těšíme se na vaše nominace
Jiří Šantrůček a Jana Albrechtová

Jiří Šantrůček je Narodní reprezentant za ČSEBR ve FESPB
Jana Albrechtová je předsedkyní ČSEBR a prezidentkou FESPB

Informace ze schůze výboru ČSEBR dne 22.1. 2016
Dne 22.1. 2016 se konala schůze výboru ČSEBR.
Byla předložena finanční zpráva a byla provedena revize účetnictví ČSEBR - účetnictví bylo shledáno
v pořádku.
Stále ještě máme velké pohledávky na nezaplacených členských příspěvcích.
Podali jsme vyúčtování dotace a žádost nový projekt k Radě vědeckých společností. Projekt
obsahuje podporu webových stránek, Bulletinu ČSEBR, Newsletteru, podporu akcí zvyšujících
publicitu oboru a podporu spolupráce se slovenskými kolegy z Fyziologické sekce Slovenské
botanické společnosti. Uvítáme Vaše návrhy na činnost v rámci ČSEBR a především jejich realizaci.
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Výbor jednomyslně schválil rozšíření výboru ČSEBR o 2 nové členy: Jana Šedivá z VUKOZ Průhonice se bude
věnovat komunikaci s aplikační sférou v oboru a Martin Fellner se bude věnovat spolupráci v akademické sféře
v rámci ČSEBR a podpoře ČSEBR v Olomouci.

Bulletin ČSEBR: další číslo vyjde v listopadu 2016 - přispívejte
Letošní číslo nebude obsahovat abstrakta z vědeckých setkání. Vaše příspěvky do Bulletinu jsou vítány - prosím,
kontaktujte hlavního redaktora, kterým je Jan Krekule (krekule@ueb.cas.cz). Termín odevzdání příspěvků je
1.10.2016. Uvítáme i příspěvky slovenských kolegů.

Členské příspěvky - prosíme o úhradu nedoplatků
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.
Prosíme, nezapomeňte v nejbližší době zaplatit roční členský příspěvěk a případně dlužné příspěvky za
předchozí roky. Bohužel zhruba polovina členů dosud nezaplatila za rok 2015. Připomínáme, že dle nových stanov
ČSEBR může být členství ukončeno z důvodu neplacení členských příspěvků (čl. 3.4 d). Pro činnost ČSEBR jsou
členské příspěvky nezbytné.
Příspěvek činí 500 Kč, snížený příspěvek 250 Kč platí studenti a nepracující důchodci. Členové na
rodičovské dovolené jsou osvobozeni od platby příspěvků a zároveň za ně není placen příspěvek FESPB. Prosíme,
sdělujte nám změny týkající se výše příspěvků nedlouho poté, ideálně však předtím než nastanou (ukončení
studia, odchod do důchodu, začátek/konec RD).
Přehled o platbách členských příspěvků a informace o variabilních symbolech získáte na stránkách
společnosti zde: http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html , heslo je "csebr2015".
Při platbách vždy uvádějte Vám přidělený variabilní symbol. V případě sdružení plateb za více kolegů
uveďte ostatní VS alespoň ve zprávě pro příjemce. Pokud pro platbu příspěvků potřebujete fakturu, na požádání
Vám ji vystavíme.
Po předchozí domluvě také můžete příspěvek zaplatit v hotovosti.
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na csebr@csebr.

Posílání příspěvků do Newsletteru
Na tento rok je naplánováno několik vydání Newsletteru ČSEBR. Uvítáme vaše náměty i příspěvky k obsahu
Newsletteru. Uvítáme i příspěvky slovenských kolegů.Příspěvky zasílejte na emailové adresy csebr@csebr.cz a
web@csebr.cz.

Komunikace uvnitř ČSEBR
Oznámení všem členům ČSEBR, pouze studentům nebo výboru je možno psát na adresu csebr@csebr.cz administrovanou Zuzanou Kubínovou, která e-mail přepošle požadované skupině. Pro zasílání informací pro
ktualizaci webu a Newsletter používejte adresu web@csebr.cz - administruje Lenka Sikorová.

