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Z P R Á V Y  Z E  S E K C E  

N E W S  F R O M  T H E  S E C T I O N  

Ohlédnutí za 24. podzimními bryologicko-lichenologickými dny v Krkonoších 22.-25.9.2011 

Konec září zastihl Krakonońe v dobrém rozpoloņení, a tak nańe podzimní setkání provázely 

sluncem zalité dny. Kaņdé ráno se rozprchly skupinky bryologů a lichenologů po údolích i 

vrcholových partiích otesávajíce skály a rýpajíce se noņíkem ve ńtěrbinách s cílem najít nějaký ten 

lińejník ĉi mech ;-). Organizátorka Viera Horáková pro nás připravila pestrý koktejl lokalit: 

Vysoké Kolo, Violík, Velký Ńińák, Dívĉí kameny, Muņské kameny, Labská louka, Mumlavská 

louka, Navorská louka, Panĉavská louka, údolí Bílého Labe, prostě bylo z ĉeho vybírat. 

K nejhezĉím bryologickým nálezům patřila např. Tetralophozia setiformis nebo Gymnomitrion. 

Veĉery na Brádlerových boudách byly prodchnuty bohatou hudební produkcí s bujarými zpěvy, 

před kterou nikdo z osazenstva boudy neutekl ;-). Děkujeme děvĉatům ze správy KRNAPu za 

skvělou organizaci a jejich milý doprovod na exkursích. Byly to krásně strávené ĉtyři dny. 

I. Marková 

19. jarní bryologicko-lichenologické setkání – Orlické hory 19. 4. – 22. 4. 2012 

Spolupořádají: A. Čejková, Správa CHKO Orlické hory a krajské středisko Hradec Králové,        

e-mail: alzbeta.cejkova@nature.cz, telefon: 494 539 544, 725 519 896; I. Marková, e-mail: 

i.markova@npcs.cz, ivanka.markova@email.cz, telefon: 737 276 844, 608 314 673; J. P. Halda, 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněņnou; sdruņení Villa Nova Uhřínov – 

středisko experimentální archeologie a regionálních dějin a Muzeum zimních sportů, turistiky a 

řemesel v Deńtném v Orlických horách. 

 

Kdy: 19. – 22. 4. 2012 (ĉtvrtek – neděle)  

Kde:  Uhřínov pod Deńtnou v Orlických horách, ve středu obce, 15 km od Rychnova nad 

Kněņnou. Ubytování je zdarma ve staré ńkole - sdruņení Villa Nova. K dispozici je 25 lůņek 

(pokoje 2x6, 1x5,1x8, vńe spacák), ostatní sál (spacák+karimatka), k dispozici spoleĉenská 

místnost, kuchyň se základním nádobím. Veĉeře lze zajistit za cca 70,– Kĉ. Kapacita lůņek je 

omezená, proto neváhejte s přihláńkami. 

Bliņńí informace ohledně programu a ubytování budou zaslány přihláńeným. Přihláńky zasílejte na 

alzbeta.cejkova@nature.cz do 6.4. 2012. 

A. Ĉejková, I. Marková 

 

 

R E C E N Z E  –  R E V I E W  

Milan Chytrý [ed.] (2011): Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. – 

Academia Praha. [ 828 p., ISBN: 978-80-200-1918–9.]  

Náklad neuveden, cena 850,– Kč, recenzovaný výtisk je v knihovně autora recenze. 

 

Teńím sa. To boli moje prvé slová potom, ako sa mi dostal do rúk novotou voňajúci výtlaĉok 

najnovńieho, tretieho dielu Vegetace Ĉeské republiky. Hneď na prvý pohľad je zrejmé, ņe kniha 

drņí s predchádzajúcimi dvomi dielmi vysoko nastavenú latku po vńetkých stránkach. Predĉí ich 

vńak poĉtom strán, ktorých je úctyhodných 828. Tak ĉitateľ otvára objemné dielo, ktoré podrobne 

preńtudovať nie je celkom jednoduché a vyņaduje ĉas. 


