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Z A J Í M A V É  N Á L E Z Y

Campvlopus introflexus (Hedw.) Brid. -  Česká rep.: Adršpašsko-teplické skály, malá lesní 
mýtinka poblíž cesty ca 0,5 km JJV ústí Vlčí rokle v západní části území, ca 625 m n.m., 
29.10.1999, leg. L.Němcová, herb. L.Němcová. Další lokalita invazního druhu (cf. Bryonora 
18: 11, Bryonora 23: 9).

Riccia huebeneriana Lindenb. -  Česká řep.: podhůří Jizerských hor, Mšenská přehradní nádrž 
v  Jablonci n. Nisou, velmi hojně v  obnažené sedimentační části přehrady, 505 m n.m., 13.9.1999, 
leg. P.Petřík, herb. P.Petřík, PRC. Ze severních Čech dosud známy pouze literární údaje 
z Krušných a Lužických hor. V ČR řazen mezi ohrožené druhy (cf. Váňa 1993, Preslia 65).

Zveodon rupestris Schimp. ex Lor. -  Česká rep.: Slezské Beskydy, obec Nýdek, na kůře Acer 
pseudoplatanus, 18.10.1999 leg. V.Plášek, det. M.Vondráček, OP. V ČR kriticky ohrožený druh 
(sensu Váňa 1995, Preslia 67).

Porpidia hvdrophila (Fr.) Hertel et Schwab -  Česká rep. (5544c): Krušné hory, Vejprty. 
Na balvanu v hraničním potoce Polava Z od Loučné, 880 m n.m., 20.8.1997, leg. B.Wagner, 
herb. CHOM. Druh s málo známým rozšířením, též nový druh pro Sasko.

Z P R Á V Y  ZE S E K C E

Členské příspěvky na r. 2000
Jak si asi většina z vás všimla, vnější podoba našeho zpravodaje mírně změnila tvář: novinkou je 
tvrdší obálka a oříznuté okraje. Došlo totiž ke změně rozmnožovací techniky a od xeroxování 
a sešívání svépomocí jsm e tyto práce přenechali specialistům -  tiskárně. Každá mince však má dvě 
strany a v tomto případě -  jak asi správně tušíte -  tu druhou stranu tvoří zvýšené náklady, které se 
odrážejí i ve zvýšení členských příspěvků. Pro úplnost dodáváme, že členské příspěvky nezahrnují 
pouze náklady na výrobu „vašeho“ exempláře Bryonory, obálku a poštovné, ale též podíl na 
zasílání zpravodaje do zahraničí (partnerským společnostem, zahraničním spolupracovníkům aj.).

Další změnou je  skutečnost, že do budoucna nebudeme činit rozdíl ve výši členských 
příspěvků mezi členy ČBS a nečleny. Sleva pro členy mateřské organizace vyplývala především 
z hrazení poštovného sekretariátem ČBS. Celá agenda s tímto spojená byla příliš organizačně 
náročná, takže se již  poslední dobou posílání přes ČBS nepraktikovalo.

Pro úplnost je  třeba říci, že zatímco dříve jsm e na zvýšené náklady (poštovné, papír, xerox) 
reagovali opožděně, neboť ke zvýšení cen docházelo vzápětí po stanovení členských příspěvků, tak 
ke stanovení členských příspěvků pro následující rok s kulatým letopočtem jsme přistoupili 
s určitou rezervou.

Členské příspěvky pro r. 2000 činí 80 Kč. Nadále platí možnost zasílat peníze převodem na 
bankovní konto číslo 2803405/5100IPB Průhonice, var. symbol 40.

7. jarní setkání se bude konat ve dnech 13. -  16.4. v Prachaticích s exkurzemi do údolí Blaníce. 
Cena ubytování pro studenty 80 Kč, pro ostatní 120 Kč. Organizaci zajišťuje Z.Palice (BÚ AV ČR, 
252 43 Průhonice). Upozorňujeme, že ie nutné se závazně přihlásit do 15. února 2000.


