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Orthodontmm lineare Schwaegr. - Čes rep.: Žďárské vrchy, obec Křižánky, 2 km SV obce. skalní 
výchoz Milovické Pemičky. 750 m n.m.. 19.7.1998 leg. N.Gutzerova, herb N Gutzerová Dalši nález 
ínvazniho druhu mechu (cf, Bryonora 18: 10-19, 1996).

Phvscomirrwni eurvstomum Sendin. - Čes. rep.: Třeboňsko, rvbnik Velký Závistivý asi 8 km A ’ Veselí 
n.L.. vlhká písčitá půda na okraji vývaňště pod hrázi rybníka (společně s dalšími mechorosty - Bryum 
klinggraeffti, B. rubens. B. argenteum. Dicranella staphyhna. D. schreberiana. Ditrichum 
cylindricum. Funaria hygrometrica, Rtcciocarpos natans), ca 400 m n.m., 26.9.1998 leg. Z.Soldán, 
herb. Z.Soldán. V ČR hodnocen jako ohroženy druh (sensu Váňa 1995. Preslia 67).

Bacidma inundata (Fr.) Vězda. - Česká rep. (5544c): Krušné hory. Vejprty - Loučná, Nové Domky, 
rulový balvan v hraničním potoce Poiava. ca 800 m n.m.. 20.8.1997 leg. B.Wagner, herb. CHOM 
Druh s málo známým rozšířemm.

Pelneera didactvla (With.) Laundon. - Česká řep. (5544a): Krušné hory, na hrázi rybníka mezi Vejprtv 
a Novým Zvoláním, 750 m n.m., 28.7.1998 leg. L.Němcova, det. B.Wagner, herb. CHOM Více méně 
efememí druh hávnatkv.

Peltieera praetextata (Flörke ex Sommerf ) Zopf. - Česka rep. (5352c): České středohoři, Kravaře. 
Binov u Veliké, čedičová suť v lese na V svahu, ca 450 m n.m., 25.8.1998 leg. B.Wagner. herb 
B. Wagner Téměř souvislý porost na ploše asi 100 i ť  na výrazně zastíněné suti. Nejbohatší současna 
lokalita tohoto druhu v Českem středohoři.

Z P R Á V Y  ZE S E K C E

Ve dnech 3 -4.10 1998 proběh! na Ped. fak. ZčU v Plzni kurs na určování našich rašeliníkú 
Zorganizovala jej Zdeňka Chocholouškova a již tradičně vedl Jiří Váňa Zúčastnilo se asi 20 zájemců 
z řad bryologú, ale i těch. kteří se při své práci s rašeliniky příležitostně setkávají. Prvni den byl zaměřen 
na popis jednotlivých druhů, srovnání jejich ekologie a seznamem s dostupnou (i nedostupnou) 
literaturou. Druhý den jsme se s některými druhy setkali v terénu v okolí Hůrky poblíž Plzně. Kurs bvl 
velmi dobře připraven, ale asi všichni isme se shodli na tom, že dva dny na tuto skupinu nestačí Naše 
představy o týdenním pobytu v různorodém terenu s podvečerním určováním sebraných rašeliníkú 
zůstanou asi ještě dlouho ien přáním.

Lenka Voříškova

V okolí Březníka nedaleko Náměště nad Oslavou se v prvním říjnovém týdnu potulovala tlupa čitaiici až 
33 lidi - ne příliš rychle se pohybujících, vybavených majzlíky, dlátky, kladívky, nožíky, fotoaparáty či 
alespoň svačinou - ano, správně tušíte, jde o zprávu z XL Bryo-licheno dnů , konaných ve dnech 4 -8 
října 1998, orgamzačně zajištěných Broňkem Grunou Osazenstvo, počasí i navštivene lokalitv bvlv 
pestré.
* Senohradský mlýn - kaňonovita údolí řek Oslavy a Chvojnice, Ketkovický hrad - sutě slunné 
i stinné, počasí mlhavé
* údolim řeky Jihlavy od Mohelenského mlýna k Mohelenské hadcové stepi s následným pokračováním 
(za intenzivního deště) do mohelenské hospody; bory a doubravy Dukovanského mlýna, zřícenina hradu 
Templšteina
* Divoká Oslava - údolím řeky na zříceninu Lamberka - bylo tak slunečno, že někteří neodolali a aniž bv 
se svlékli, vykoupali se
* slepence u Moravského Krumlova
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Večer)', zpříjemněné lahodnými produkty zdejších vinařů, byly vyplněny vyprávěním Broňka Gruny 
a pamětníka (hajného) o okolí, zasedáním sekce, albánským cestopisem Radka Dětinského, dia-seriálem 
Pepy Haldy „Rozšiřování členské základny B-L sekce“, společenskou konverzací a odbornými debatami 
u binokuláru i mimo něj - jen bryo-licheno příspěvků se nedostávalo.
Dik za organizaci akce patří Broňkovi.

Karla Vincenecová

Jarn í setkání 1999 se bude konat v divoké přírodě na území hlavního města. Ubytováni (spartánské, 
zato ale romantické a levné) je  zajištěno v Prokopském údolí, s exkurzemi se počítá nejen do nejbližšího 
vápencového území. Termín: 15.-18.4. (čtvrtek - neděle).
Přihlášky’: do konce února na adresu J.Liška, Bot. ústav AV ČR, 252 43 Průhonice (liska@ibot.cas.cz) 

Noví členové

Zoja Gerišová -  Mutěnická 9, 629 00 Brno
Anna Guttová - Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, SK-842 23 Bratislava, SR 
Hana Houzarová - Západomoravské muzeum, 674 01 Třebíč (zhm@bm.pvtnet.cz)
Ivana Marková, Borovičky 167, 544 01 Dvůr Králové 
Lenka Voříšková -  Kladenská 523, 273 01 Kamenné Žehrovice

Změna adresy

Jiří Wenzl -  nyní: Palackého 67, 697 01 Kyjov

Členské příspěvky’ na rok 1999
Oproti loňskému roku byly zvýšeny o 10 Kč, činí tedy 60 Kč, pro členy ČBS 40 Kč. Platit je možno 
složenkou na adresu H.Franklová, botanické odd. Národního muzea, 252 43 Průhonice nebo bankovním 
převodem na účet č. 2803501/5100 IPB Průhonice, var. symbol 40.

V V R O Č í

STODVACÁTÉ VÝROČÍ NAROZENÍ PROFESORA JOSEFA PODPĚRY 
A POZNÁMKA' K JEHO POZŮSTALOSTI

Ivan N o v o t n ý
Botanické odd. Moravského zemského muzea. Preslova 2, CZ-602 00 Brno. Česká republika

Abstract: The article briefly characterizes significant bryological papers of Prof. Josef Podpěra, his important 
activiues and his collections deposited at the Botanical Department of the Moravian Museum in Brno.

Česká bryologie si v tomto roce připomíná stodvacáté výročí narození významného českého botanika 
profesora Josefa Podpěry. Charisma Podpěrovy osobnosti je možné vystopovat na mnoha místech, 
nejčastěji však v regionu, kde strávil zhruba dvě třetiny svého života, tedy na Moravě. Během svého 
pestrého života se Josef Podpěra (7.11.1878 Jílové u Prahy - 18.1.1954 Brno) vypracoval v osobnost

mailto:liska@ibot.cas.cz
mailto:zhm@bm.pvtnet.cz

