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V Praze proběhla 9. Konference doktorandů experimentální biologie rostlin.
Bulletin ČSEBR: zasílání příspěvků do 15.10.2011
Komunikace uvnitř ČSEBR
Členské příspěvky

5. - 6. září 2011 proběhl v prostorách Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze již 9. ročník
Konference doktorandů experimentální biologie rostlin (KDEBR) - „Fresh Insights in Plant
Affairs“. Během nabitého pondělka si účastníci mohli vyslechnout 14 přednášek mladých vědců z Čech i
Slovenska a následně shlédnout neméně zajímavé plakátové prezentace. Došlo také na společenský
večer s dobrým jídlem a pitím. Úterý se pak neslo ve znamení hodnocení a rozdávání cen. První cenu za
nejlepší prezentaci (5000 Kč) si odnesl Jan Novák z Mendelovy univerzity v Brně, druhé místo (3000 Kč)
získala Tereza Králová z Biofyzikálního ústavu AV ČR a třetí nejlepší prezentaci předvedla Kristina

Felcmanová z Mikrobiologického institutu AV ČR v Třeboni. Čestné uznání za svou prezentaci získala
Terezie Urbanová z Univerzity Palackého v Olomouci. Stanislav Vosolsobě z Katedry experimentální
biologie rostlin PřF UK v Praze získal od hodnotící komise ve složení prof. Nátr, doc. Šantrůček a dr.
Lhotáková cenu za nejlepší poster (1000 Kč). Sborník abstraktů z této konference je ke stažení na
adrese http://www.csebr.cz/kdebr2011/kdebr2011.pdf.

Bulletin ČSEBR
Podzimní číslo Bulletinu vyjde v prosinci tohoto roku. Příspěvky do bulletinu, např. abstrakty letos
obhájených diplomových a disertačních prací posílejte prosím na adresu csebr@csebr.cz nejpozději do
15.10.2011.
Komunikace uvnitř ČSEBR
Nově vytvořená emailová konference nabízí všem možnost jednoduchým způsobem oslovovat členskou
základnu ČSEBR, či její vybrané části.
Pokud chcete poslat pozvánku na vámi pořádanou akci, či seminář a oslovit všechny členy ČSEBR,
stačí jednoduše zaslat email na adresu clenove@csebr.cz.
Pro zaslání zprávy všem členům výboru ČSEBR použijte adresu vybor@csebr.cz.
Studenty, kteří jsou členy ČSEBR oslovíte na emailu student@csebr.cz.
Pro komunikaci s ČSEBR a zasílání příspěvků do newsletteru používejte email csebr@csebr.cz,
který je administrován Hanou Ševčíkovou.
Pro aktualizaci webových stránek společnosti pište na adresu web@csebr.cz - administruje Lenka
Dvořáková.
Členské příspěvky
Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme o zaplacení členských příspěvků (500Kč / 250Kč - studenti).
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