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zmrzačený odbomictvím, k němuž jej víc a více nutí neúprosný řád našeho života, 
dělba práce v moderní společnosti. A odbomictví, každé, je tyran sveřepý a žárlivý. 
Učím člověka šafářem, poklasným, třebas i zemanem na malilinkatém políčku, ale 
vydědí jej z ostatního života i světa.''

Ivan Novotný

Dne 24.11. se ve spolupráci se západočeskou pobočkou ČSBS uskutečnila 
lichenologická exkurze do okolí Zdic. Demonstrována byla lišejníková flóra na 
betonových zídkách, na diabasových skalkách nad Zdicemi a na buližníkové Vraní 
skále (Dimelaena oreina a Acarospora oxytona). Exkurzi vedl J.Liška, mechorosty 
demonstroval M.Vondráček; celkově se zúčastnilo 7 osob.

Noví členové
Jako noví členové se přihlásili zájemci o bryologii M.Dědečková, R.Dětinský, 

P.Hájek, B.Trávníček a V.Tíkalová. Adresy viz seznam na konci tohoto čísla. 
Rovněž upozorňujeme na změnu adres J.Dudy, A. Hanzalové a V.Trávníčkové (viz 
tamtéž).
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O VE ALMBORN (30.7.1914-6.3.1992)

Švédský lichenolog, zabýval se taxonomií a nomenklaturou, dále fytogeografíí i 
ekologií, podrobněji studoval lišejníkovou flóru jižní Afriky. Téměř celou svoji 
životní dráhu strávil na universitě v Lundu, kde také zemřel. Velkou péči a úsilí 
věnoval budování herbářů Botanického musea, jehož lichenologické sbírky patří v 
současnosti mezi největší, nejkvalitnější a nejlépe spravované na světě. Pro hluboké 
a encyklopedické znalosti z celé botaniky byl velkou autoritou, díky veselé a družné 
povaze měl široký okruh přátel po celém světě.

SINSKE HATTORI (10.8.1915- 12.5.1992)

Přední světový hepatikolog známý díky svým širokým aktivitám prakticky v celém 
botanickém světě. Narodil se v městě Obi v jižní části Japonska a po studiích v 
Tokiu a kratším pobytu (1941-1945) v National Science Museum v Tokiu se do 
rodného města vrátil a od roku 1946 až do své smrti zde působil jako ředitel Hattori 
Botanical Laboratory (která se mimo jiné zabývá i pěstováním kryptomerií). V r. 
1947 inicioval vznik časopisu Journal of the Hattori Botanical Laboratory, který se 
stal jedním z nejkvalitnějších bryologických časopisů ve světě a jeho editorem zůstal 
až do své smrti (do tisku je nyní připraven ročník 72!). Dr. Hattori byl vysoce 
produktivním vědcem, jeho bibliografie sestává z 383 článků (několik málo je i 
lichenologických). Úctyhodný je i výčet jeho aktivit v různých orgánech a 
organizacích: člen a předseda Mezinárodního výboru pro nomenklaturu 
mechorostů, člen rady pro National Science Museum v Tokiu, president Bryologické 
společnosti Japonska (1978-1979), čestný člen Americké bryologické a 
lichenologické společnosti (od r. 1955) a Britské Bryologické společnosti (od r. 
1980), člen Finské akademie (od r. 1980) atd. Velmi významně se podílel i na editaci 
exsikátových souborů "Hepaticae Japonicae Exsiccatae" a "Musci Japonici 
Exsiccati". Dr. Sinske Hatton zemřel náhle na vnitřní krvácení.
(Další viz Bryological Times 68/69: 5, 1992) zs


