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Komunikace uvnitř ČSEBR

15.6. je konec lhůty pro registraci na 13. Konferenci experimentální biologie rostlin (10.-13.9.2013) a 11. Dny
doktorandů experimentální biologie rostlin (9.9.2013)
Katedra botaniky Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV a Česká společnost experimentální biologie rostlin Vás
srdečne pozývajú na 13. KONFERENCIU EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN (10. – 13. septembra 2013) a 11.
DNI DOKTORANDOV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN (9. septembra 2013). Konferencie sa uskutočnia pod
záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD. Ako pozvaní
rečníci na konferencii vystúpia významní českí a slovenskí kolegovia a kolegyne, ktorí sa svojou vedeckou prácou
významne uplatňujú na zahraničných biologických ústavoch. Rokovací jazyk je čeština, resp. slovenčina.
Rokovacím jazykom konferencie doktorandov je angličtina. Detaily podujatia sa budú postupne upresňovať na
www stránke konferencie: http://botanika-kosice.sk/. Vložné: nečlen SBS a ČSEBR 180 €, členovia 140 €, študenti
a doktorandi 100 €. V prípade, že sa študenti a doktorandi zúčastnia len samotnej konferencie doktorandov,
vložné bude 40 € (nečlen SBS a ČSEBR), resp. 35 €. V posledný deň 13. Konferencie experimentálnej biológie
rastlín je pre záujemcov plánovaná exkurzia do Tokajskej vinohradníckej oblasti. Tešíme sa na stretnutie!
Důležitá data:
Registrace: 15. března – 15. června
Termín zasílání abstraktů přednášek: do 15. června
Termín zasílání abstraktů posterů: do 15. června

2. ročník Fascination of Plants Day 18.5.2013
Evropská organizace pro rostlinnou biologii (European Plant Science Organisation, EPSO) pořádá druhý
mezinárodní „Den fascinace rostlinami“. Cílem celé akce je, aby se co nejvíce lidí z celého svĕta nadchlo pro
rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, 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. Program akce v jednotlivých krajích ČR a další informace můžete nalézt na
webových stránkách projektu http://www.plantday12.eu/. ČSEBR spolupořádá akci s názvem Expedice na Ostrov
rostlin, která se bude konat 17.5. - 18.5. 2013 v Botanické zahradě PřF UK. Video upoutávku na akci naleznete
zde: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GKZp8qeW1no.
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23.5.2013 proběhne v Praze 9. celostátní seminář Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK a ČSEBR
věnovaný 80. narozeninám Miroslava Kamínka s tématem: „Cytokininy: od objevu k poznání jejich funkcí a k
praktickému využití“. Podrobný program semináře naleznete na odkaze http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/
anatomie/LS2013/cytokininy/cytokininy.pdf.

Letos se dožívá významného jubilea prof. RNDr. Miroslava Vicherková, CSc.
Rádi bychom pogratulovali k významnému životnímu jubileu prof. M. Vicherkové, která celou svou profesní dráhu
věnovala práci pro biologické obory na Katedře anatomie a fyziologie rostlin PřF MU v Brně. Vědecko-výzkumné
zaměření prof. Vicherkové zahrnuje několik oblastí. Bylo to studium vzájemných vztahů rostlin, změn
fyziologických procesů rostlin rostoucích ve směsných a zahuštěných kulturách se zřetelem na poznání
allelopatického, autopatického či konkurenčního charakteru vzájemného působení a také hledání mechanismu
působení některých allelopatik na testované rostliny. Dále to bylo studium působení kořenové výživy, zvláště
některých biogenních prvků, na rozsáhlý soubor charakteristik vodního provozu rostlin a zkoumání strukturálních
a fyziologických aspektů foliární výživy rostlin. Hlavní oblastí výzkumu bylo studium fyziologie průduchového
aparátu rostlin a faktorů podílejících se na jeho regulaci.

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.
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 Dvořáková.

