
Celostátní seminář k 85. narozeninám 

Dne 9.2.2017 proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
2.patro, posluchárna zoologie) 
jeho 85. narozenin. Doc. Ing
rostlin po dlouhou řadu desítek let,
přednášel desetiletí na katedře
kterou pomáhal udržovat při životě zejména v jejím počátečním období 
doyenem oboru. Zveme tedy 
na toto setkání. Víme, že Jan Krekule vyjádřil ochotu kandidovat v prezidentských volbách 
České republiky r. 2018. T
přítomných způsobilost J.K. pro tuto náročnou službu
kde se při troše dobré vůle můžeme o
si přátelskou atmosféru napříč generacemi rostlinných biologů, ale i příslušníků dalších 
oborů, spojenou s nostalgickým vzpomínáním i amatérský
prognózováním budoucnosti. 

Viničná 7, 2. patro, posluchárna zoologie

13:00–13:10 J. Albrechtová: zahájení

13:10–15:00 Gratulace Janovi

15.00–15.20 Přestávka 

15:20–15:30  Jan Krekule: Proč bych chtěl kandidovat…

15:30–17:30  Ohlášené příspěvky k prezidentské kandidatuře, 
případně ad hoc 

17:45–20:00? Přátelské setkání 
i plesání na Katedře experimentální biologie rostlin, 
Seminární místnost

Celostátní seminář k 85. narozeninám 

Jana Krekule
9.2.2017 od 13h na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Karlovy

Seminář pořádají Katedra experimentální biologie 
rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, Ústav experimentální botaniky 
věd České republiky spolu s Českou společností 
experimentální biologie rostlin.  

2017 proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
atro, posluchárna zoologie) celostátní seminář věnovaný Janovi Krekulemu u 

Ing. Jan Krekule, DrSc. spoluvytvářel obor experimentální biologie 
rostlin po dlouhou řadu desítek let, po celou dobu existence ÚEB AV ČR v něm působil, 
přednášel desetiletí na katedře EBR tehdy fyziologie rostlin PřF UK a stál u zrodu ČSEBR, 
kterou pomáhal udržovat při životě zejména v jejím počátečním období 

tedy kolegy z odborné veřejnosti, přátele a příznivce Jana Krekuleho
že Jan Krekule vyjádřil ochotu kandidovat v prezidentských volbách 

České republiky r. 2018. Tento seminář je tedy příležitostí posoudit 
pro tuto náročnou službu. Podstatné je, že 
můžeme odpoutat od problematických momentů 

si přátelskou atmosféru napříč generacemi rostlinných biologů, ale i příslušníků dalších 
nostalgickým vzpomínáním i amatérským 

.  

ičná 7, 2. patro, posluchárna zoologie 

J. Albrechtová: zahájení 

ovi Krekulemu k životnímu jubileu  

Jan Krekule: Proč bych chtěl kandidovat… 

Ohlášené příspěvky k prezidentské kandidatuře, 
 vyjádření účastníků, zbude-li čas 

Přátelské setkání jako příležitost ke vzpomínání 
na Katedře experimentální biologie rostlin, 

ístnost KFR ve Viničné 5, 2. patro  

Credit: Janus (Jan) Kops [Public domain or GFDL 
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Celostátní seminář k 85. narozeninám  

Jana Krekuleho 
na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Karlovy, Praha 

atedra experimentální biologie 
rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

, Ústav experimentální botaniky Akademie 
eskou společností 

2017 proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Viničná 7, 
Krekulemu u příležitosti 
experimentální biologie 

po celou dobu existence ÚEB AV ČR v něm působil, 
tehdy fyziologie rostlin PřF UK a stál u zrodu ČSEBR, 

kterou pomáhal udržovat při životě zejména v jejím počátečním období - možno jej zváti 
příznivce Jana Krekuleho 

že Jan Krekule vyjádřil ochotu kandidovat v prezidentských volbách 
příležitostí posoudit ve vyjádřeních 

. Podstatné je, že seminář je příležitost, 
problematických momentů současna a užít 

si přátelskou atmosféru napříč generacemi rostlinných biologů, ale i příslušníků dalších 

Janus (Jan) Kops [Public domain or GFDL 
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons 


