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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  

Pozvánka na Bryologicko-lichenologické dny v Krkonoších. 

Ve dnech 22.–25. 9. 2011 proběhnou v Krkonoších podzimní bryologicko-lichenologické dny. 

Ubytování je rezervováno na Brádlerových boudách. Předběţně je zamluveno 30 míst, cena za 

osobu a noc je 250 Kč, polopenze 180 Kč (podle zájmu bude moţné domluvit slevu z ceny 

ubytování). K dispozici budeme mít společenskou místnost s dataprojektorem a samozřejmě i 

ostatní prostory boudy. Pro inspiraci můţete nahlédnout na webové stránky 

http://www.bradlerovy-boudy.cz/. Do Špindlerova Mlýna je moţné se dopravit autobusem nebo 

autem. Doprava na boudu je poté moţná pěšky nebo opět autem. Ke vjezdu je nutná povolenka 

a z tohoto důvodu bych vás chtěla poprosit o maximálně moţné zaplnění kaţdého auta a také 

o nahlášení jednotlivých vozidel, aby bylo moţné připravit povolení k vjezdu na území národního 

parku. Přihlášky zasílejte na e-mail: vhorakova@krnap.cz do 31. 8. 2011.  

Sraz ve Špindlerově Mlýně předběţně ve čtvrtek 22. 9. 2011 ve 13 hod. Pro koho to nebude 

moţné, domluví si příjezd individuálně. Kratší čtvrteční odpolední exkurzi lze uskutečnit v okolí 

Brádlerovych bud, odkud je to kousek na vrcholy Krkonoš. Ve čtvrtek večer pro vás pracovníci 

Správy KRNAP připraví přednášku o ţivé i neţivé přírodě Krkonoš, lze se těšit i na malé 

občerstvení. Další exkurze nasměrujeme dle vzájemných přání (prosíme o návrhy tras exkurzí) 

vašich i poţadavků Správy KRNAP. Další informace budou uveřejněny na www.krnap.cz, 

v oddílu oddělení ochrany přírody a péče o NP (levá lišta). 

Na setkání s vámi v Krakonošově království se těší 

Viera Horáková, oddělení ochrany přírody Správy KRNAP 

Výsledky voleb do výboru sekce pro období 2011–2014 

Ve dnech 20. 3. aţ 15. 4. 2011 proběhly korespondenční formou volby do nového výboru sekce. 

Volební komise pracovala ve sloţení Jiří Liška, Zdeněk Palice a Romana Štěpánková. Celkem 

odevzdalo platné hlasy 37 hlasujících, všechny hlasy byly platné. Hlasovalo tedy pouze 31,6 % 

členů (!). Do nového výboru bylo zvoleno pět kandidátů s nejvyšším počtem hlasů: Michal Hájek 

(23 hlasů), Magda Zmrhalová (19 hlasů), Ondřej Peksa (19 hlasů), Ivana Marková (18 hlasů) a 

Eva Mikulášková (17 hlasů). M. Zmrhalová odstoupila a nahrazuje ji Jana Kocourková (15 hlasů). 

Nově zvolený výbor si podle statutu Sekce rozdělí úkoly a funkce. Informace o rozdělení 

funkcí a kontakt na členy výboru je k dispozici na webové stránce sekce a v Bryonoře. Předešlý 

výbor děkuje členům za podporu a pochopení v uplynulých čtyřech letech. 

podle zápisu volební komise, S. Kubešová  

Plénum sekce 2011 

Váţené kolegyně, váţení kolegové, 

dovolujeme si Vás pozvat na plénum Bryologicko-lichenologické sekce ČBS, které se uskuteční 

v pátek 23. 9. 2011 v 19 hodin na Brádlerových boudách (nad Špindlerovým Mlýnem) 

v Krkonoších. Ve dnech 22.–25. 9. 2011 se zde konají 24. podzimní bryologicko-lichenologické 

dny. 

Předmětem jednání bude:  

1) výroční zpráva za rok 2010  

2) schvalování zprávy o hospodaření sekce za uplynulý rok  

3) diskuse  

Za Výbor bryologicko-lichenologické sekce ČBS Ivana Marková 
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Jarní setkání na Znojemsku 31. 3. – 3. 4. 2011 

Osmnácté jarní setkání mechařů a lišejníkářů se konalo na Znojemsku. Základnu jsme měli 

na terénní stanici Správy NP Podyjí v obci Havraníky. Na setkání přijelo přes 35 účastníků, kromě 

tuzemských se účastnili také kolegové ze Slovenska.  

Navštívili jsme jak lokality v Národním parku Podyjí (doubravy nad údolím Dyje u Popic, sutě 

pod Sealsfieldovým kamenem, Nový hrádek, Havranické vřesoviště, Kraví horu), tak zajímavá 

místa mimo park (např. Bílý kříţ, okolí Uherčic a okolí zříceniny Cornštejna). Lišejníkáři měli 

cestu na setkání zpříjemněnou návštěvou Českých Budějovic, kde ve středu 30. 3. úspěšně obhájil 

disertaci Jarda Šoun, a také čtvrteční zastávkou na Mohelenské hadcové stepi. Část lichenologů 

navštívila během pátku NPR Krumlovsko-rokytenské slepence. 

O večerní seznámení s krajinou a přírodou se postarali Martin Škorpík, Zbyněk Hradílek 

a Jaroslav Šmerda. Za organizaci příjemného setkání patří naše poděkování zejména Radku 

Němcovi, Martinu Valáškovi a Zdendovi Musilovi.  

S. Kubešová, D. Svoboda 

Činnost členů sekce – výzva 

Milí kolegové, určitě absolvujete spoustu vědecky zajímavých výletů, exkurzí, přednášíte, nosíte si 

domů poloţky plné pokladů, kocháte se mechorosty a lišejníky na vycházkách s dětmi a vnoučaty 

a děláte jistě spousta dalšího. Budeme rádi za krátké zprávičky do Bryonory (viz starší čísla), ať 

i další generace vědí, co jsme dělali. Všichni si určitě rádi počteme, co se děje v jiných koutech 

republiky. 

redakce 

Kalendárium 

13.–16. 7. 2011 18th Symposium on Cryptogamic Botany, Barcelona 

16. 7. 2011  Mezní louka – Sraz v 9:15 Mezní Louka, před hotelem Mezní Louka. Botanicko-

bryologická exkurze; vede I. Marková  

17.–23. 7. 2011  Lichens and Gravestones, Eagle Hill seminars, U.S.A. 

20.–23. 7. 2011  Young Lichenologist‟s Workshop: Lichens in the Alps, The Institute of Plant 

Science in Graz 

23.–30. 7. 2011  IBC 2011, Melbourne, Australia 

21.–27. 8. 2011  The Genus Bryum and Bryaceae: Systematics and Biogeography of North 

American Species, Eagle Hill seminars, U.S.A. 

27. 8. 2011  Údolí Bílého a Brtnického potoka – Sraz 10:00 na ţst. Brtníky. Trasa: Brtnický 

potok – Brtnický most – Bílý potok – os. Kopec – Brtníky; vede I. Marková  

11.–16. 9. 2011  MOSS 2011 Black Forest, Germany 

22.–25. 9. 2011  Podzimní bryologicko-lichenologické dny v Krkonoších  

8. 10. 2011  Mechorosty údolí Hluchové (Slezské Beskydy) – sraz 10:00 v Nýdku na 

náměstí; vede V. Plášek 

26.–27. 11. 2011 Doktorandské inspirace v botanice II, ČBS, Praha 


