
ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 1997

Bryologicko-lichenologická sekce se dožila deseti let (založena byla 29.2.1988, v prvním roce 
měla 32 členů). Řada aktivit se již stala tradiční náplní její činnosti (např. setkání bryologicko-
lichenologické dny a vydávání zpravodaje Bryonora), další aktivity vznikají a celkově lze říci, že 
mládě rychle dozrává. Sekce navázala a udržuje kontakty s podobnými společnostmi v zahraničí.

Členství:
Celkový počet členů ke dni 1.12.1997 činí 77, z toho 10 ze Slovenské republiky. Přibyli noví 
členové (E.Holotová, K.Janovicová, J.Koka, Ľ.Kováčik, M.Svrček, P.Uhlík), vystoupili 4 členové 
(J.Franta, M.Jeník, R.Martynková, B.Miovská).
Členské příspěvky činily pro tento rok 50 Kč, pro členy ČBS 30 Kč.

Volby
V tomto roce končí funkční období stávajícího výboru sekce ve složení J.Liška (předseda), 
J.Váňa (místopředseda) a Z.Soldán (sekretář). Koncem roku budou vypsány volby, které 
proběhnou korespondenčním způsobem během ledna (dle jednacího řádu sekce).

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 19. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 28 stran, během prosince ještě vyjde 
číslo 20.

Rozsáhlejší akce
* 4. Jarní setkání se konalo ve Slavkovském lese (24.-27.4., Pístov), celkem 36 účastníků, 
zajišťovala B.Buryová.
* 10. Bryologicko-lichenologické dny se konaly v moravské i slovenské části Bílých Karpat 
(6.-9.10, Strání), celkem 43 účastníků (včetně 11 ze Slovenska a 1 z Německa), zajišťoval 
M.Hájek.

Exkurze
* 12.4. exkurze do pražské Divoké Šárky; 15 účastníků, vedli Z.Soldán, J.Liška a Z.Palice.
* 16.5. exkurze do okolí Louňovic (sutě na svazích hory Luč, údolí Vltavy) pro studenty BF JU, 
13 účastníků, vedli J.Liška a A.Lepšová

Kursy
28.8. krátký kurs lichenologie pro učitele, pořádala PF UJEP Ústí n.L., 5 účastníků, vedl J.Liška

Další akce
* Výstava “Tajemný svět lišejníků” (autor J.Halda) začala putovat po republice. Z původního 
místa (Deštné v Orl. H.) byla v období 18.6.-14.9. instalována v Okr. muzeu v Litoměřicích a 



11.10.-23.11. v Okr. vlastivědném muzeu v Šumperku. K výstavě byl rovněž vydán 
dvacetistránkový katalog přibližující biologii lišejníků a pohledy s fotografiemi lišejníků 
(autorem je rovněž J.Halda).

* Výstava “Zelená krása mechorostů aneb jak se státi bryologem” 23.9.-22.11.1997. Mramorové 
sály, Biskupský dvůr, Moravské zemské muzeum (autoři I.Novotný a M.Zdražílková).


