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7.října 1995 se uskutečnila brvologická exkurze, při níž byl proveden průzkum 
rezervace Dukovanský mlýn poblíž Třebíče. Zúčastnilo se jí šest účastníku z Brna 
a Třebíče. Rezervace se nachází na prudkých severních svazích přímo u Mohelenské 
přehradní nádrže nedaleko Dukovanské jaderné elektrárny. Pruzkum byl proveden 
v jednak na hadcových reliktních borech, jednak na stepích. Akci vedl Ivan Novotný 
a byla při ní demonstrována řada druhů mechorostů.

Ivan Novotný

V sobotu 23.3.1996 je plánováno v prostorách olomoucké přírodovědecké fakulty UP 
konám dalšího speciálně zaměřeného určovacího kursu. Tentokrát bude věnována 
pozornost vcelku obsáhlému a taxonomicky obtížnému rodu Scapania. Kurs povede 
odborník na slovo vzatý - dr. Josef Duda. Zájemci nechť se (s patřičným předstihem!) 
písemně přihlásí organizátoru akce - dr. Z. Hradílkovi, katedra botaniky PřF UP, 
tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc.

Jarní setkání

Organizace "jarního setkám" v r. 1996 v Orlických horách se tentokrát ochotně ujal 
Pepa Halda. Je možné proto sdělit následující základní informace: 18.-21.4. 
(čtvrtek-neděle), obec Uhřínov asi 10 km vzdálená od Rychnova n. Kněžnou, 
bezkonkurenční finanční výdaje - 250,- Kč zahrnujících ubytování a jídlo, objekt Muzea 
Orlických hor v Uhřínově má kapacitu asi 25 míst, k dispozici budou též spacáky. 
Nezbývá než nezaváhat a urychleně se přihlásit na adresu: mgr. Josef Halda, 
Okr. muzeum Orlických hor, Zámek, 516 01 Rychnov n. Kněžnou!

9. bryologicko-lichenologické dny

V roce 1996 se budou počátkem října v Jihlavě konat již 9. bryo-lichenologické dny. 
Setkání bude mít oficiálnější charakter, neboť pozvánka bude zaslána i zahraničním 
kolegům a inzerována v dalších periodikách. Opět bude mít část přednáškovou 
a exkursní. Přednášky či postery musí mít cizojazyčný souhrn a jejich délka přednesu 
bude omezena dvaceti minutami. Předběžné názvy již můžete sdělit na adresu: 
dr. I. Novotný, Botanické oddělení Moravského zemského muzea, Preslova 1, 
602 00 Brno. Bližší informace (včetně závazné přihlášky) budou následovat v dalším 
čísle Bryonory.

Ivan Novotný
Noví členové

BALAŠOVA Helena - 373 35 Horní Stropnice 199 
BOK Jiří - 407 03 Prosetín 22, okr. Děčín 
DVORSKÁ Jitka - Zd. Fibicha 1203, Valašské Meziříčí 
FRANTA Jan - K.H. Máchy 1129, 431 11 Jirkov 
MOTEJL Miloš - Doubek 351, 382 03 Křemže 
NOVÁKOVÁ Dana - Zátiší 1572, 547 01 Náchod 
VOBOŘIL Zdeněk - Světce 21, 347 01 Tachov

V Ý R O Č Í

ZDENĚK ČERNOHORSKÝ (* 27.12.1910 Chroustovice)

ANTONÍN VĚZDA (* 25.11. Brno)

Redakce jménem všech členů přeje jubilantům pevné zdraví a hodně sil do dalších let! 
(Krátké životopisy viz Bryonora 5: 9).


