ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2006
Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda Z. Palice, místopředseda J. Kučera
(zároveň šéfredaktor zpravodaje Bryonora), pokladní Š. Slavíková, správce členské základny V.
Plášek a tajemnice sekce B. Shaw (zároveň správce webových stránek). Koncem roku 2006 byl
zvolen nový Výbor Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na následující 4leté funkční období
2007-2010. Volby proběhly kombinovaně: elektronicky a korespondenčně. Dne 11. prosince
uzavřela volební komise ve složení E. Mikulášková, R. Štěpánková, J. Zelinková hlasování.
Výsledky byly následně uveřejněny na naší webové stránce a v bulletinu Bryonora č. 38. Z 10-ti
kandidujících členů obdrželi nejvyšší počet hlasů a byli zvoleni O. Peksa (40), V. Plášek (38), S.
Kubešová (35), M. Hájek (28) a D. Svoboda (27). Nově zvolený výbor si rozdělí úkoly a funkce
počátkem roku 2007.
Členství
Do sekce vstoupilo 6 nových členů (M. Bačkor, O. Bohuslavová, F. Bouda, J. Plaček, L.
Söderström, L. Syrovátková). Na členství v sekci rezignovali 3 lidé (J. Bednářová, J. Duda, J.
Wenzl) a členství zaniklo 4 lidem (V. Dvořáčková, D. Hisem, K. Merunková, I. Strnadová).
Členské příspěvky činily pro tento rok 150 Kč, při zasílání zpravodaje Bryonora do zahraničí 250
Kč.
Aktivity
Ediční činnost
V pozici šéfredaktora zpravodaje Bryonora pokračoval J. Kučera. Podle plánu byla vydána dvě
letošní čísla (č. 37 – 64 stran; č. 38 – 72 stran).
Rozsáhlejší akce
* 13. jarní bryologicko-lichenologické setkání style=”font-size: 10pt; font-family: Arial; color:
black;”> se konalo v Hrubé Vrbce v Bílých Karpatech (20.-23. dubna). Celkem se sešlo více než
40 účastníků. Akci zorganizovali M. Hájek a I. Novotný.
* XIX. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly v Kokořínském dole (21.-24. září) za
účasti ca 40 účastníků. Celou akci za sekci zajišťoval O. Peksa.
Bližší informace o jarních setkáních a podzimních dnech bryologů a lichenologů jsou na
webových stránkách v rubrice setkání.
Určovací kursy
* 13.5. se v areálu botanické zahrady PřF Ostravské univerzity uskutečnil určovací kurs českých
zástupců rodů Orthotrichum, Ulota a Zygodon (vedl V. Plášek).
Exkurze
* 8.4. proběhla jarní bryologicko-lichenologická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK do

Větrušické rokle (vedli Z. Soldán a O. Peksa)
* 29.-30.4. uspořádaly Botanické oddělení Moravského zemského muzea ve spolupráci s
Ústavem lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně bryologický víkend
(vedli I. Novotný a S. Kubešová)
* 1.5. vedl v rámci jarních akcí BF JU v Českých Budějovicích J. Košnar bryologickou exkurzi na
vápencích v okolí Sušice
* 20.5. pod stejnou hlavičkou vedl J. Kučera bryologickou exkurci v údolí Vltavy nad Boršovem
* podzimní exkurze BF JU v Českých Budějovicích směřovaly ke Komářicím (bryol. exkurze,
vedl J. Kučera) a kolem Červeného blata (lichenol. exkurze, vedl J. Šoun)
Účast na akcích v zahraničí
* 6.-10.9. se uskutečnilo setkání polských bryologů v Ojcowskim Parku Narodowim za účasti 2
členů naší sekce (V. Plášek, M. Zmrhalová)
* 7.-8.10. proběhlo setkání bavorských kryptogamologů v bavorském Zwieselu rovněž za účasti
2 našich členů (J. Liška, Z. Palice)
Ostatní
Ze sekční pokladny bylo v polovině roku odcizeno neznámým pachatelem 10 900,- Kč. Za účasti
pokladní a předsedy sekce byl sepsán na policii ČR v Čestlicích protokol, na jehož základě se
Hlavní výbor ČBS dne 3.10. usnesl o uhrazení této částky pokladní sekce. Stávající hlavní výbor
vyjádřil spoluzodpovědnost za vzniklou situaci a dohodl se s vedením ČBS na uhrazení částky k
31.12. 2007.
Webové stránky naší sekce zaznamenaly účast 10 000ho účastníka. Bližší informace aktivit naší
sekce, právě proběhlých voleb apod. naleznete nahttp://botanika.bf.jcu.cz/bls
Zprávu sestavili J. Kučera, Z. Palice, V. Plášek, B. Shaw a Š. Slavíková.

