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Z P R Á V Y  ZE S E K C E

Volby

Volby proběhly korespondenčním způsobem během ledna 1998; sčítání hlasů provedly 
Š Bayerová a I Vacínová. Od celkového počtu 77 členů sekce bylo do sekretariátu ČBS zasláno 
44 platných hlasů, což představuje volební účast 57% (výrazně zaostáváme za celostátními 
hodnotami!) Z celkového počtu 12 kandidátů obdrželi následující počet hlasů:
J Liška - 32, Z.Soldán - 30, E.Lisická - 15, B Buryová - 9, B.Gruna a M.Zmrhalová - 8, V Plášek 
a L Němcová - 7 ,1.Novotný - 6, Z Palice - 5, R Dětinský - 3, S.Kubešová - 2.
Na dalši pětileté období (1998-2002) byl tedy zvolen hlavni vvbor ve složeni: Jiří Liška 
(předseda), Eva Lisická (místopředsedkyně a kontakt se slovenskými členy) a Zdeněk Soldán 
(jednatel). Funkci pokladníka bude nadále vykonávat Hana Franklová.

Tradiční jarní kryptogamologicki exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK se konala 
28.3.1998 do Libřického údolí u Davle (údolí Záhořanského potoka). Počasí vcelku přálo hrstce 
třinácti nadšenců pod vedením B Buryové a Z.Paliceho. Celkem bylo nalezeno 95 druhů 
mechorostů (lichenologové počet neudali, přesto však byli zvláště s epifytickou lichenoflórou 
spokojeni -  např druhy Arthonia helvola a Arthothelium ruamim).

B Buryová

11. bryologicko-lichenologické dny

Z technických důvodů bylo nutno změnit původně plánované místo (Vlčí kopec) Podařilo se 
najít možnost v blízkosti (na druhém břehu Oslavy) s týmiž exkurzními trasami (navíc cenově 
velmi přístupné).
Místo: dětský tábor Březník poblíž Náměště n Oslavou.
Ubytováni ve čtyřlůžkových chatách nejlépe ve vlastních spacácích (55 Kč/noc), možno 
i s kompletními lůžkovinami (100 Kč). K dispozici je  sprcha s teplou vodou, základní 
občerstvení, po dohodě i možnost stravování (teplé večeře). Kapacita pro 40 osob.
Exkurze do údolí Oslavy (Sedlecká obora, Ketkovický hrad) a Chvojnice, příp. údolí Jihlavy 
(Mohelno aj.) - vše známé lokality (např J Suza).
Termín: 28.9 -1.10., příp. 5.-8.10. (vždy pondělí až čtvrtek); přihlášeným zájemcům bude záhy 
upřesněno.
Přihlášky do l.srpna na adresu: B. Gruna, Vodárenská 1006, 67 201 Moravský Krumlov; možno 
též e-mailem (gruna@sci.muni.cz).
Jarní setkání se tentokrát konalo ve dnech 23.-26 4. na Valašsku - v Huslenkách v pohoří 
Javorníky. Celkově se zúčastnilo 20 osob (převážně z řad studentstva) z různých koutů Čech, 
Moravy a Slezska. Exkurze byly vedeny do 4 různých pohoři: kromě Javorníků to byly 
Vizovické, Hostýnské a Vsetínské vrchy. Za krásného jarního počasí proběhly první den dvě 
společné oddechové bryo-lichenologické exkurze (údolí Trubiska, Pulčínské skály). 
Následujícího dne již počasí účastníkům příliš nepřálo Bryologové navštívili nedaleké 
Hostýnské vrchy (lesní a luční mokřady v údolích Stěpkové a Hološínky, skály na vrchu 
Křížový). Lichenologové zůstali věrni Javorníkům (solitérní stromy v údolí Podťaté a pod 
vrcholem Bařinky, prales Razula; solitérní stromy a haldy kamenů při okrajích luk v údolí Velké 
Stavovnice). Třetí den se poslední reziduum ca 10 osob vydalo na kalcifyty (Valova skála poblíž 
Vsetína). O kulturní vložku se poslední večer v jednom z místních restaurantů postaral Radek 
Dětinský svými diapozitivy z Indie. Akci zorganizoval a vše potřebné zajistil Martin Dančák, 
kterému patři náš nejvřelejší dík.
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Kurs na určování rašeliníků
Pod vedením prof. J.Váni z PřF UK v Praze proběhne v termínu 3.-4. říjen 1998 na Pedagogické 
fakultě ZčU v Plzni kurs na určování rašeliníků s tímto programem: sobota - od 900 h přednáška 
a určování na katedře biologie PeF, neděle - exkurze na rašeliniště v okolí Plzně (PR Hůrky 
s využitím vlastních vozidel účastníků). Ubytováni během akce je možné zajistit na koleji (nutné 
je však o to požádat na přihlášce!). Doprava na fakultu: ze železničního nádraží trolejbusem 
č 16 na stanici Dobrovského, odtud pěšky po Klatovské ul. ku vchodu na fakultu či tramvaji č 4 
na stanici Chodské nám. a odtud opět pěšky po Klatovské ul.

Písemné přihlášky urychleně zasílejte na adresu: Mgr. Zdena Třeštiková, katedra biologie 
PeF ZČU, Chodské nám. 1, 320 13 Plzeň.

N. Gutzerová

Noví členové
Pavel Kocourek, Nová 350, 270 01 Kněževes 
Eva Kolovratníková - Zahradní 820, 584 01 Ledeč n. Sázavou 
Karla Vincenecová -  Nádražní 73, 702 00 Ostrava 1 
Jiří Wenzl - Karla Čapka 2288, 697 01 Kyjov

Změny
Naděžda Gutzerová - nyní Sv. Čecha 389, 537 01 Chrudim (tel.: 0455/622662, e-mail: 

vz@chr.czn cz)
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O D E Š L I

MÖGENS SKYTTE CHRISTIANSEN (1918- 1997)

Dne 7 února zemřel významný dánský lichenolog Působil na universitě v Kodani, zabýval se 
zástupci č Vemicariaceae, lichenikolními houbami a floristikou.

R Ů Z N É

Ohlédnutí za výstavou „Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem“
i

Na podzim loňského roku jsme společně připravili výstavu věnovanou mechorostům pod 
názvem „Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem". Byla otevřena od 24.9 do 
23.11. v Mramorových sálech v prostorách Biskupského dvora Moravského zemského muzea 
v Brně. Výstavu jsme se snažili pojmout tak, aby si návštěvníci - bez ohledu na své vzdělání 
a profesionální zaměření - odnesli nejen informace, ale i zajímavé zážitky. Pro školní výpravy 
jsme navíc zajišťovali odborný výklad.

Co vše mohli návštěvníci na výstavě uvidět? Na úvod byla pod názvem „Pestrost mezi 
mechorosty“ zařazena ukázka 21 druhů prezentovaných pomocí barevných fotografií, 
černobílých pérovek a vzorků samotných mechorostů Jedna z vitrín byla věnována životnímu 
cyklu mechorostů s jednotlivými fázemi individuálního vývoje, kde byl vysvětlen rozdíl mezi 
gametofytem a sporofytem V blízkosti této části byl prostor věnovaný systematickému rozdělení
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