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k této oblasti. Jeho morální vlastnosti, zejména jeho přísnost k sobě i ostatním jsou jeho kolegům 
dobře známy. Je našim jediným žijícím bryologem, který byl žákem otce moderní profesionální 
evropské bryoiogie, akademika Josefa Podpěry. Bryologicko-lichenologické sekci dal do vínku 
představu o základních směrech její činnosti, kterou vyjádřil v úvodu k prvnímu číslu časopisu 
Bryonora: "...přispívat k rozkvětu bryoiogie a lichenoiogie v Československu tím. že bude 
všemožné podporovat odborný růst svých členů a získávat nové zájemce o tyto obory." Tento 
úkol se daří sekci plnit.

Ivan Novotný

HANA FRANKLOVA - S omluvami a s ročním zpožděním blahopřejeme ke kulatinám! 

MILOSLAV VONDRÁČEK - Blahopřejeme! (*5. I .  1922 Plzeň) viz Bryonora 8: 15.

Dodatky k životopisu O. KLEMENTA (cf. Bryonora 1:25)

O.K. ve svém dopise Z.Čemohorskému z 19.12.1974 se sám označuje jako žák J.Anderse 
a M.Servíta. Větší část svého herbáře (ca 40 tis. položek) daroval své „alma mater" (uloženy 
na universitě v Göttingenu). O.K. zemřel 16.2.1980.

O D E Š L I

FRANK H. BRIGHTMAN (1921 - 1996)

Britský lichenolog a botanik širokého zaměřeni zemřel 20.6.1996. Byl zakládajícím členem 
Britské lichenologické společnosti, posléze velmi aktivní v řadě funkcí (v r. 1988 jmenován 
čestným členem BLS). Po pětadvacetiletém učitelování na základní škole nastoupil v r. 1970 
jako vedoucí nové ustanovené vzdělávací sekce Britského přírodvědeckého muzea, kde působil 
až do odchodu do penze (1981). V lichenologii se věnoval floristice, mapovaní rozšířeni lišejniků 
a propagaci oboru. Jako spoluautor se rovněž podílel na zpracování několika rodů v britské 
flóře.
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R Ů Z N É

Mekka současné lichenoiogie - univerzita v rakouském Grazu se stala dějištěm několikadenního 
mezinárodního kursu (17.-21.5.) „1-st W orkshop on Verrucariales-“. Kromě možnosti 
vyslechnout si celou řadu zajímavých speciálních přednášek zabývajících se především aktuální 
taxonomickou problematikou dílčích skupin početného řádu Verrucariales, ale i širšími 
ekologickými aspekty vztahujícími se k těmto lišejníkům, bylo také možné v průběhu kursu 
využívat zdejší špičkovou mikroskopickou techniku a prohlížet si demonstrovaný materiál. 
Málokdo nevyužil příležitosti nechat si zrevidovat či určit od přítomných specialistů vlastni 
dovezený materiál. K dispozici byly rovněž bohaté herbářové sbírky (GZU). Předposlední den se 
uskutečnila půldenní exkurse s praktickou demonstrací nejen pyrenokarpmch lišejníků. Celkem 
se akce zúčastnilo 26 lichenologů z 11 zemí, z toho také 3 členové naší sekce: Pepa Halda, 
Zdeněk Palice a Felix Schumm (SRN). Hlavními organizátory tohoto povedeného neformálního 
setkání byli naši staří známí z loňských jarních bryo-lichenologických dnů v Orlických horách 
Niki Hoffmann a Louis Wiifling.
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