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14. Konference experimentální biologie rostlin
V září se bude konat již 14. česko-slovenská Konference experimentální biologie rostlin pořádaná Českou
společností experimentální biologie rostlin a Slovenskou botanickou společností při SAV. Konference proběhne
v termínu: 8. - 10. září 2015. Součástí této akce je i konference Dny 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. a ředitel Centra výzkumu globální změny
AV ČR prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c. Webová stránka konference: http://www.czechglobe.cz/cs/
kebr/.

Plenární schůze členů ČSEBR
Na 14. Konferenci experimentální biologie rostlin se bude konat plenární schůze členů ČSEBR, 8.9.2015.
Na programu bude schvalování nových stanov, které je potřeba pozměnit z důvodu změny Občanského zákoníku.
Též se budeme věnovat volebnímu řádu ČSEBR.

Volby do výboru ČSEBR proběhnou v r. 2016 per rollam
Volby dle současných stanov ČSEBR probíhají jednou za 3 roky. Letošní konference KEBR se koná v intervalu 2 let
od poslední konference v Košicích z důvodu konání evropského Plant Biology kongresu EPSO-FESPB v Praze v r.
2016 a v příštím roce se pravidelná konference experimentální biologie rostlin konat nebude. Nicméně interval
voleb zachováme a volby proběhnou per rollam podle nově schválených stanov. Pokud zvažujete svou
kandidaturu, bude třeba ji podat s předstihem (bude včas oznámeno), informace o kandidátech budou veřejně
dostupné na webu.
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Podílejte se na nové podobě stanov společnosti
První verze stanov určená k připomínkování širokou členskou základnou je k nahlédnutí na odkaze:
https://docs.google.com/document/d/1XfEeTzXdvyUiRHJkWQPZRXyxniCAv3kmEjGRM3-TPN8/edit
Všichni členové ČSEBR jsou zváni, aby stanovy připomínkovali (lze provést rovnou v Google dokumentu).
V

případě

problémů

se

zobrazením

dokumentu

kontaktujte

Zuzanu

Kubínovou

na

emailu:

kubinova@natur.cuni.cz.

Sponzorovaná účast na 14. KEBR pro seniory
Senioři bez současné institucionální příslušnosti mají možnost využít sponzorované účasti na 14. Konferenci
experimentální biologie rostlin. V případě zájmu kontaktujte zástupce ČSEBR a organizátorů konference na
e-mailech: krekule@ueb.cas.cz, csebr@csebr.cz, sprtova.m@czechglobe.cz.

14. KEBR – sháníme sponzory
Na 14. KEBR stále sháníme sponzory – vystavovatele. V případě, že byste o někom věděli, uvítáme jejich oslovení
a zaslání kontaktu dr. Šprtové na email: sprtova.m@czechglobe.cz.

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.

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.

