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Nové číslo Bulletinu 2012
Nové číslo Bulletinu ČSEBR 2012 bylo rozesláno členům v tištěné podobě a je stažení na odkaze http://
www.csebr.cz/bulletin/2012.pdf. Poděkování za jeho vznik patří Lubomíru Nátrovi, Lence Dvořákové a dalším
redaktorům a přispěvatelům. Jsou k dispozici další výtisky zdarma, máte-li zájem o distribuci.

Ohlédnutí za Konferencí doktorandů experimentální biologie rostlin 2012
3.-5. 9. 2012 proběhla v Brně 10. Konference doktorandů experimentální biologie rostlin s hojnou mezinárodní
účastí http://www.biomania.cz/udalosti-a-akce/international-phd-student-conference/. Konference se velmi
vydařila – dík patří Borisu Vyskotovi a jeho kolegům z Biofyzikálního ústavu AVČR, spolupořadatelům z Biománie a
ČSEBR. Abstrakta z konference jsou součástí Bulettinu ČSEBR 2012 a také jsou ke stažení na odkaze http://
www.csebr.cz/bulletin/2012.pdf. Fotogalerie z konference: http://www.biomania.cz/galerie/the-internationalphd-student-conference-on-experimental-plant-biology/.

FESPB & EPSO Joint Plant Biology Congress 2016: 27.6.-1.7.2012
FESPB & EPSO Joint Plant Biology Congress 2016 proběhne v Praze 27.6 – 1.7. 2016 http://www.csebr.cz/
aktuality/050912.html. ČSEBR předložila kandidaturu na pořádání Plant Biology Congress FESPB-EPSO 2016
v Praze http://www.csebr.cz/aktuality/soubory/kandidatura.pdf, která uspěla ve Freiburgu na Plant Biology
Congress (28.7.- 3.8.2012).
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Odborné semináře v akademickém roce 2012/2013 – odkazy na webu ČSEBR
S novým semestrem začínají také nové série odborných seminářů na univerzitách. Pokud máte zájem o zveřejnění
vámi pořádaných seminářů na webových stránkách ČSEBR http://www.csebr.cz/, záložka semináře, či v příštím
Newsletteru ČSEBR, kontaktujte prosím Lenku Dvořákovou na emailové adrese web@csebr.cz.

8. celostátní seminář KEBR PřF UK a ČSEBR: 8.1. 2013
8. 1. 2013 proběhne v Praze (Viničná 7) 8. celostátní seminář Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK a
ČSEBR věnovaný památce Dr. Karla Beneše s podtitulem Rostlinná cytologie - současné poznatky i malý pohled do
minulosti. Podrobný program semináře bude upřesněn ve 4. letošním vydání Newsletteru ČSEBR.

11. KEBR 2013 na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích na Slovensku
V roce 2013 se budou konat 11. Dny experimentální biologie rostlin (11. KEBR) na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika
v Košicích na Slovensku. Konference bude probíhat v rámci série konferencí našeho oboru, které jsou
organizovány v 3-leté periodě v centrech rostlinné biologie v České republice a na Slovensku a kterých je ČSEBR
spoluorganizátorem. Štafetu předáváme z Prahy, kde se konala konference 10. KEBR v září 2010 (http://
www.csebr.cz/kebr/index.htm). Organizaci přislíbili kolegové z Košic pod vedením Miroslava Repčáka.

11. Dny mladých v oboru experimentální biologie rostlin 2013 v Košicích na Slovensku
11. Dny mladých studentů v oboru experimentální biologie rostlin v r. 2013 „The 11 th International Student
Conference on Experimental Plant Biology“ budou organizovány jako doprovodná konference 11. KEBR v Košicích.
Kromě košických organizátorů pod vedením Miroslava Repčáka přislíbili pomoc i bratislavští kolegové z Univerzity
Komenského pod vedením Alexandra Luxe.

Proběhla úspěšná kontrola z kontrolního odboru AVČR hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými
ČSEBR Radou vědeckých společností AVČR
Proběhla úspěšná kontrola z kontrolního odboru AVČR hospodaření ČSEBR s veřejnými prostředky poskytnutými
ze státního rozpočtu České společnosti experimentální biologie rostlin Radou vědeckých společností AVČR na
projekt s názvem „Experimentální biologie rostlin – obor budoucnosti“. Poděkování patří Zuzaně Kubínové a Haně
Ševčíkové.

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“.
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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. V kalendáři na stránkách ČSEBR naleznete přehled
akcí společnosti a také dalších s tématikou experimentální biologie rostlin. 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 byla naplánována 4 vydání Newsletteru ČSEBR, 4. Číslo vyjde v prosinci 2012. Uvítáme vaše náměty i
příspěvky k obsahu Newsletteru. Případné příspěvky zasílejte do 10.12. 2012 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: student@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.

