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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  

Změna hlavního redaktora Bryonory 

Od 1. 1. 2015 se novým hlavním redaktorem Bryonory stane Jiří Malíček, 

lichenolog z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

V redakční radě i nadále zůstávám. Děkuji všem autorům, recenzentům, členům 

redakční rady a ostatním spolupracovníkům, kteří mi během uplynulých osmi let, 

kdy jsem Bryonoru vedl, pomáhali. Bylo těžké navázat na kvalitní editování 

časopisu předchozími redaktory a doufám, že se to alespoň částečně povedlo. 

Během této doby jsme se stali standardním recenzovaným časopisem a dořešili jsme 

i některé další záležitosti, které nám bránily být plně akceptovaným odborným 

časopisem pro Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace. K nim patří například 

registrace na Ministerstvu kultury a složení redakční rady. Při tom jsme udrželi 

zaměření časopisu a pravidelné rubriky. Zejména děkuji Evě Mikuláškové, bez níž 

si nedovedu přípravu Bryonory připravit a která bude ve skvělé práci pro Bryonoru 

pokračovat. 

Zaměření Bryonory se nezmění ani teď. Stále máme zájem o tématicky 

a formálně různé příspěvky z oborů bryologie a lichenologie, od původních 

odborných prací v češtině, slovenštině nebo angličtině (floristika, rozšíření, 

taxonomie, ekologie, paleoekologie) přes shrnující příspěvky (review) v češtině 

nebo slovenštině, zaměřené na studenty a začátečníky, určovací klíče, zprávy 

o výročích, úmrtích a jiných událostech, recenze a zprávy o literatuře až po „lehčeji“ 

laděné příspěvky ze světa mechů a lišejníků v našem prostoru a naší komunitě. 

Věřím, že zachováte Bryonoře přízeň. 

Michal Hájek 

Stručný zápis z výsledků voleb do výboru Bryologicko-lichenologické sekce  

Volební komise sečetla celkem 40 platných volebních lístků, z čehož 33 přišlo 

elektronicky, sedm poštou/osobně na adresu ČBS. Všechny obdržené volební lístky 

byly platné. 

Do výboru Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na nové funkční období 1. 1. 

2015 – 31. 12. 2018 byli právoplatně zvoleni Josef Halda, Svatava Kubešová, Jiří 

Malíček, Eva Mikulášková a Vítězslav Plášek. Blahopřejeme zvoleným a děkujeme 

všem kandidátům i hlasujícím za účast ve volbách. Podrobný zápis z voleb 

k nahlédnutí u volební komise. 

Za volební komisi předseda Romana Štěpánková 

Stručný zápis ze zasedání nového výboru Bryologicko-lichenologické sekce ČBS  

Dne 3. 11. 2014 se sešel nově zvolený výbor Bryologicko-lichenologické sekce 

ČBS. Za účasti členů předchozího výboru diskutoval kontinuitu činnosti sekce a 

návrhy na zlepšení činnosti a udržení rozsahu našich aktivit. Nový výbor zvolil 
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předsedu a rozdělil činnosti jednotlivých členů následovně: Svatava Kubešová – 

předsedkyně, Eva Mikulášková – místopředsedkyně a technická redaktorka 

Bryonory, Josef Halda – sekretář a správce webu, Jiří Malíček – pokladník a 

šéfredaktor Bryonory,  Vítězslav Plášek – správce členské základny.  

[Changes in the board of the section 

New board of the Bryological and Lichenological Section of the Czech 

Botanical Society has been elected for 2015–2018. At their meeting, 

members of this board has distributed their roles as follows: Svatava Kubešová – 

Chairperson; Eva Mikulášková – Vice-chairperson and Executive Bryonora Editor; 

Josef Halda – Secretary and Webmaster; Jiří Malíček – Treasurer and Editor-in-chief 

of Bryonora; Vítězslav Plášek – Memberhip Secretary.] 

redakce 

Ohlédnutí za jarním setkáním Bryologicko-lichenologické sekce ČBS 

v Nečtinech, 10.–13. 4. 2014 

Tradiční jarní výprava „bryo-licheno sekce“ za lišejníky a mechorosty vedla v roce 

2014 na severní Plzeňsko. Ze základny, kterou se stal novogotický zámek 

v Nečtinech (toho času školící středisko ZČU), podnikli lichenologové exkurze do 

zámeckého parku, na blízký hrad Preitenstein, čedičový Polínský vrch a také do 

okolních borů. Bryologové se zaměřili zejména na vlhčí lokality, navštívili např. 

minerotrofní rašeliniště v PR Hůrky, areál bývalých kaolinových lomů u Nevřeně, 

kaňon řeky Střely pod Rabštejnem n. Střelou, ale také některé další vrchy 

vulkanického původu (Chlum, Kozelka). 

V zásadě liduprázdný a badateli opomíjený kraj nás přijal vlídně. Počasí nám 

přálo, potkali jsme zajímavé i vzácné druhy a samozřejmě milé kolegy z oboru. 

Úvodní přednášky o okolní krajině, její historii i obyvatelích se laskavě ujal M. 

Trégler, s organizací bryologické části pomohli manželé Mudrovi a Pavel Sova. 

Díky! 

Ondra Peksa 

Pozvánka na 22. jarní setkání v Moravském krasu 

Termín konání: 16.–19. 4. 2015 

Místo: Jedovnice  

Další jarní setkání se uskuteční v Moravském krasu. Ubytování máme přislíbené 

v kempu Tyršova osada (www.tyrsova-osada.wz.cz). V případě zájmu je možné 

ubytovaní v některém z místních penzionů. Další údaje budou zveřejňovány na 

webových stránkách BL sekce. Přihlášky zasílejte na e-mail: skubesova@mzm.cz do 

31. 3. 2015. 

Na shledanou se těší Zdenda Musil a Svaťa Kubešová 
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Kalendárium 

11.–15. 1. 2015  International Association of Bryology 2015 World Conference, 

Cape Horn Biosphere Reserve, Chile 

11.–18. 4. 2015 Additional Spring Meeting 2015, Freiburg, Germany  

16.–19. 4. 2015 21. Jarní setkání B-L sekce ČBS, Jedovnice, ČR. 

23.–29. 4. 2015 Spring 2015 Meeting, Renfrewshire, UK  

6.–13. 6. 2015 Summer meeting, Snowdonia, Wales, UK  

15.–24. 6. 2015 “OPTIMA Iter Lichenologicum”, International Lichenological 

Excursion to Armenia 

4.–11. 7. 2015 Summer meeting, Eigg Scotland, UK  

5.–6. 9. 2015 Autumn 2015 AGM and Paper-reading session, Preston 

Montford, Shrewsbury, UK  

30. 10. – 1. 11. 2015 Pleurocarps workshop, Preston Montford, Shrewsbury, UK 

 

 

Z M Ě N Y  V  A D R E S Á Ř I  S E K C E   

C H A N G E S  I N  T H E  L I S T  O F  M E M B E R S  

Zkratka v závorce označuje řádného člena (Č) nebo spolupracovníka (S) sekce, letopočet je 

rokem vstoupení do sekce. Opravené údaje jsou uvedeny v apostrofech. Změny prosím 

zasílejte na e-mailovou adresu vitezslav.plasek@osu.cz nebo do redakce Bryonory. 

[The abbreviation in brackets stands for the full member (Č) or associated member (S), 

respectively, followed by the date of enrollment. Corrected data stand within apostrophes. 

Please send the changes to the e-mail address: vitezslav.plasek@osu.cz or at the Bryonora 

desk.] 

Noví členové a spolupracovníci – new members 

Peterka, Tomáš, M. Bureše 814, CZ-572 01 Polička, peterkatomasek@seznam.cz 

(S, 2014). 

Svobodová, Lenka, Malá strana 119, CZ-742 83 Olbramice, 

lenka.bradova6@gmail.com  (S, 2014). 

Táborská, Markéta, Jugoslávská 11, CZ-787 01 Šumperk, 

taborska.mar@gmail.com (S, 2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 


