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Z A J Í M A V É  N Á L E Z Y

Lecanora earovazlii (Korber) Zahlbr. -  Česká rep. (5450a): České středohoří, ad saxa trachytica 
in cacumine collis Kostelní vrch prope pagum Libochovany, 310 m s.m., 3.7.2001, leg. 
B. Wagner, herb. Wagner. Nová lokalita vzácného xerotermního druhu v Českém středohoří. 
V dokumentačním průzkumu na území budoucího velkolomu zr. 1987 není nalezený lišejník 
uváděn (Kostelní vrch by měl být zachován v sousedství velkolomu).

Z P R Á V Y  Z E  S E K C E

XIV. PODZIMNÍ BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ DNY
Pro letošní podzimní setkání na bryologicko-lichenologických dnech jsme vybrali Pálavu.
Termín: 11.-14.10. 2001 (čtvrtek-neděle)
V plánu je návštěva nejen vlastního vápencového území Pálavý, ale též oblasti soutoku řek 
Moravy a Dyje.

Ubytování: 1. Správa CHKO Pálava: ubytování zdarma nebo za mírný poplatek na palandách
ve společné místnosti a v jednom 2-lůžkovém pokoji; celkem 16(-20)míst 

2. Mikulovské penziony a hotely nabízí ubytování od 300,- Kč/noc výše.

Ti z Vás, kteří mají o účast zájem a kteří se dosaď nepřihlásili, ať kontaktují S. Kubešovou
(Svatava Kubešová, Botanické oddělení MZM, Hviezdoslavova 29a, 627 00, Bmo, tel.: 
05-45247322, e-mail: skubesova@mzm.cz).

Pro všechny!
Přátelé, chcete-li za své peníze vložené do B-L sekce aspoň část dostat zpátky, takřka jedinou 
možnost vám skýtá zpravodaj Bryonora. Hlavni předpoklady pro vyjití našeho zpravodaje jsou: 
aby bylo co tisknout, aby bylo vše včas pohromadě, abychom na to coby editoři našli čas a aby se 
proti nám nespikla technika. Pravidelně bojujeme s posledními třemi body - proto také někdy 
dostáváte zpravodaj se zpožděním. Letos se však nesplnil ani první předpoklad; ten je  však velmi 
zásadní a ani ústup tradičních obtíží to nevyřeší. A protože nechceme vypustit Bryonoru do života 
podvyživenou (podvýživa nepřesahující deset stránek již  ohrožuje vlastní život!), nastala 
neřešitelná situace. I  v případě, že články dostaneme 21.6. (Pámbu za ně zaplať!!!), se vše řeší 
velmi, ale opravdu velmi obtížně. Takže oprašujeme staré a pozapomenuté heslo (bylo tady sice 
pořád, akorát na ně napadalo dost prachu): BRYONORA SOBĚ - BRYONORA TOBĚ!
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