ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 1999
Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda J.Liška, místopředseda E.Lisická,
jednatel Z.Soldán; funkci pokladní zastávala H.Franklová. Aktivity probíhaly v tradičním
schématu akcí, které se již staly stálou náplní činnosti sekce.
Členství
Celkový počet členů ke dni 1.12.1998 činí 88, z toho 11 ze Slovenské republiky. Přibylo 7 nových
členů (I.Hladíková, E.Mackovičová, V.Mikitová, M.Nováková, M.Pelc, M.Přikrylová,
D.Stříteská). Vystoupilo 5 členů (J.Franta, E.Holotová, A.Knoll, J.Palmeová, L.Rektoris) a 1
zemřel (V.Pospíšil – první předseda sekce). Členské příspěvky činily pro tento rok 60 Kč, pro
členy ČBS 40 Kč.
Aktivity
Ediční činnost
V červnu vyšlo 23. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 24 stran, během prosince ještě vyjde
číslo 24. Od 23. čísla jsme změnili rozmnožovací techniku – od xeroxu jsme přesli na tiskárnu
(zpravodaj má nyní tužší obálku a je oříznutý).
Rozsáhlejší akce
* 6. Jarní setkání se konalo Praze v Dalejském údolí ve dnech 15.-18.4., celkem 20 účastníků,
zajišťoval J.Liška. Exkurze se konaly též do CHKO Český kras a na Hřebeny.
* 12. Bryologicko-lichenologické dny se konaly v Nýdku ve Slezských Beskydech. (30.9.-3.10.),
celkem 24 účastníků, zajišťoval V.Plášek.
Exkurze
* 10.-11.4. exkurze v CHKO Kokořínsko (Vrbodol – Kanina); celkem 13 účastníků, vedli
B.Buryová a Z.Palice.
* 24.4. exkurze pro studenty BF JU do údolí Vltavy pod Zlatou Korunou (Chlumec – Třísov);
celkem 8 účastníků, vedl J.Liška.
* 5.-7.7. bryologické exkurze v rámci floristického kursu v Novém Jičíně; celkem 30 účastníků
pod vedením Z.Hradílka.
* 9.10. bryologická exkurze pro učitele do okolí obce Nečtiny na Plzeňsku; ca 20 účastníků, vedl
Z.Soldán.
Další akce
* 23.4. proběhla na Biologické fakultě JU přednáška J.Lišky “Lichenizace jako úspěšná životní
strategie”, která byla doplněna určováním přineseného materiálu. Výstava “Zelená krása
mechorostů aneb jak se státi bryologem” (autoři I.Novotný a M.Zdražílková) se po premiéře v
r.1997 v Moravském zemském muzeu v Brně, dále v muzeích v Třebíči a Šumperku zastavila

8.6.-8.8. v muzeu v Litoměřicích.
* V Slovenském národním muzeu v Bratislavě se ve dnech 22.7.-17.10. uskutečnila výstava
“Lišajníky – ohrozené partnerstvo” (komisařka výstavy E.Lisická). Expozice mj. zahrnovala
kolekci barevných fotografií lišejníků na velkém formátu autorů J.Haldy a H.Wójciak (Polsko).

