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Fascination of Plants Day 2012
18. květen 2012 bude prvním mezinárodním „Dnem fascinace rostlinami― (aktivita EPSO). Můžete se
zapojit organizací nejrůznějších akcí pořádaných k tomuto datu a celému týdnu 14. – 20. května 2012 s
rostlinnými tématy. Akce proběhnou ve více než 24 zemích EU + Austrálie, Nový Zéland, Japonsko,
Turecko a budou inzerovány centrálně na http://www.plantday12.eu/, FoPD bude mít předpokládaně
mediální pokrytí ve všech zúčastněných zemích. Pokud něco uspořádáte, vaše akce bude inzerována na
této

webové

stránce.

Informujte

koordinátory

v

ČR:

Jan

Kolář,

kolar@ueb.cas.cz,

(Jana

Albrechtová, albrecht@natur.cuni.cz).

Celostátní seminář věnovaný Janu Gloserovi u příležitosti jeho 70. narozenin
15. května 2012 od 13:00 do 18:00 se na půdě PřF UK v Praze koná 7. seminář ČSEBR a Katedry
experimentální biologie rostlin (KEBR) PřF UK věnovaný Janu Gloserovi u příležitosti jeho 70.
narozenin. Tématem semináře bude ekofyziologický výzkum v polárních oblastech v kontextu globální
klimatické změny. Bližší informace a program budou k dispozici na webových stránkách ČSEBR a také
budou náplní příštího Newsletteru. Všichni zájemci z řad ČSEBR i mimo ně jsou srdečně zváni.

Konference doktorandů experimentální biologie rostlin v roce 2012
10. Konference doktorandů experimentální biologie rostlin se bude konat v termínu 3.—5. září 2012 v
Brně. Registrace na konferenci je možná od 1. února 2012 na webových stránkách konference
http://www.biomania.cz/phd-conference. Studenti z řad členů ČSEBR budou mít opět zvýhodněný
konferenční poplatek. Všechny potřebné informace a detaily naleznete na webových stránkách
konference.

Seminář u příležitosti 80. narozenin Jana Krekuleho
10. ledna 2012 proběhl v Praze 6. seminář ČSEBR a KEBR PřF UK věnovaný retrospektivě vývoje oboru
u nás u příležitosti 80. narozenin Jana Krekuleho s účastí zástupců většiny institucí v ČR zabývajících
se oborovým výzkumem a s řadou kolegů ze Slovenska (přes 120 účastníků zaplnilo přednáškovou
místnost a po skončení přednášek se na půdě KEBR dále diskutovalo).
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Připomínáme, že jste zváni k přispívání na webové stránky naší společnosti. Aktuality a zprávy
k uveřejnění posílejte na adresu web@csebr.cz. Na webu společnosti je možné také nahlédnout do
databáze členů (http://www.csebr.cz/csebr/clenove.html), po zadání hesla „csebr2012―.

Komunikace uvnitř ČSEBR
Oznámení všem členům ČSEBR je možné psát na hromadnou e-mailovou adresu: 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 Hankou
Ševčíkovou a Zuzanou Kubínovou. Příspěvky do Newsletteru společnosti posílejte na web@csebr.cz. Pro
komunikaci se studenty, kteří jsou členy ČSEBR, můžete použít adresu studenti@csebr.cz. Pro zasílání
informací pro aktualizaci webu a Newsletter používejte adresu web@csebr.cz - administruje Lenka
Dvořáková.

Členské příspěvky
Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme o zaplacení ročních členských příspěvků (500 Kč / 250 Kč studenti). Informace o stavu plateb a podklady k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete na
stránkách ČSEBR: http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html. Seznam je aktualizován vždy na začátku
čtvrtletí. Pokud by vás zajímala aktuálnější informace, neváhejte se obrátit na email: csebr@csebr.cz a
my vám rádi zodpovíme všechny otázky. Přístupové heslo pro přístup k souboru s daty je „csebr2012―.

