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14th Student Conference of Experimental Plant Biology - 14. konferencia študentov
experimentálnej biológie rastlín 2017
V dňoch 7.-8. 9. 2017 sa v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského uskutoční
konferencia 14th Student Conference of Experimental Plant Biology. Konferencia sa podľa nových pravidiel bude
organizovať každé dva roky v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou (SBS) a partnerskou Českou
společností experimentální biologie rostlin (ČSEBR) a patrí k najvýznamnejším stretnutiam študentov
experimentálnej biológie rastlín na Slovensku a v Českej republike. Je to ideálna príležitosť pre prezentovanie
výsledkov výskumu doktorandov ale aj nadaných študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Konferencia
bude prebiehať v anglickom jazyku, pričom uchádzači si budú môcť štandardne vybrať na prezentáciu prednášku
alebo poster. Bližšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke www.fns.uniba.sk/kfr. V tejto súvislosti
dávame do pozornosti, že členovia SBS a ČSEBR sa môžu uchádzať o zvýhodnený registračný poplatok na
konferenciu. Deadline pre registráciu a zasielanie príspevkov je 30. 6. 2017. Všetkých Vás srdečne pozývame.
V mene organizačného výboru
Marek Vaculík
Prosíme, šiřte informace o konferenci na svém pracovišti a mezi kolegy.
- plakátek
- podrobnější informace
•
Na konferenci budou uděleny ceny za nejlepší prezentaci (1.-3.) a za nejlepší poster. Ceny sponzoruje
ČSEBR a Rada vědeckých společností.
•
ČSEBR vypíše v nejbližších dnech soutěž pro studenty o cestovní stipendia na účast na 14th Student
conference in Bratislava.

VÚKOZ: akce a 3 permanentky pro nové členy ČSEBR
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. pořádá akce pro veřejnost v
Dendrologické zahradě v Průhonicích, informace o akcích je možné získat na webových stránkách:
http://dendrologickazahrada.cz/seminare-a-dilny
http://dendrologickazahrada.cz/akce-pro-verejnost

Úspěch středoškolské studentky Terezy Kozákové vedené Martinem Fellnerem v Laboratoři
růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
Studentka Prvního soukromého gymnázia v Hradci Králové Tereza Kozáková na mezinárodní studentské konferenci
ICYS - The International Conference of Young Scientists Stuttgart (Germany) 2017: http://icys2017.com/ obsadila v
silné konkurenci minimálně 150 studentů z 27 zemí světa nádherné druhé místo. Experimentální práci prováděla
Tereza Kozáková díky projektu Badatel v Laboratoři růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci,
konkrétně ve Skupině molekulární fyziologie pod vedením prof. Martina Fellnera. Projekt Badatel nabízí
středoškolským studentům možnost stát se součástí vědeckých týmů, účastnit se vědeckého výzkumu a
prezentovat své výsledky na seminářích, konferencích a v soutěžích.
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/gymnazistka-diky-projektu-badatel-uspela-v-zahranicnim-klani/

FoPD 2017 – zprávy na web, dotace
Dne 18. 5. 2017 proběhl Den fascinace rostlinami. V Newsletteru 2017/02 jsme nabizeli od ČSEBR finanční podporu
skrze soutěž předpokládaně 10 projektů FoPD ve výši do 2-3 tisíc Kč (dle velikosti akce a jejího dopadu), ale
obdrželi jsme jen jedinou přihlášku, a to z PřF UK – objevitelská výprava pořádaná Janem Kolářem. Akci jsme
podpořili finančně. Pokud u vás proběhly akce FoPD, prosím, pošlete informaci na web ČSEBR.
Děkujeme. Jana Albrechtová

Členské příspěvky
Děkujeme všem členům, kteří již zaplatili letošní příspěvky. Přehled o platbách a informace o variabilních
symbolech získáte zde. Příspěvek činí 500 Kč (studenti a nepracující důchodci 250 Kč). Členové na RD jsou od
platby osvobozeni. Prosíme, sdělujte nám změny týkající se výše příspěvků.
Při platbách vždy uvádějte Vám přidělený variabilní symbol. V případě sdružení plateb za více kolegů uveďte
ostatní VS alespoň ve zprávě pro příjemce. Na požádání Vám vystavíme fakturu. Po předchozí domluvě také
můžete příspěvek zaplatit v hotovosti. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na csebr@csebr.

Posílání příspěvků do Newsletteru a na webové stránky
Uvítáme vaše příspěvky i náměty k obsahu Newsletteru i webu. Uvítáme i příspěvky slovenských kolegů. Příspěvky
do dalšího Newsletteru prosíme zasílejte do 15. 6. 2017 na csebr@csebr.cz, příspěvky na web na web@csebr.cz.

Komunikace a kontakty
csebr@csebr.cz - pro zaslání oznámení všem členům/pouze studentům/výboru - Zuzana Kubínová e-mail přepošle
web@csebr.cz - pro zasílání informací pro aktualizaci webu Lence Sikorové
ČSEBR na Facebooku: Stránka a skupina.

