Jarní setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS,
online, 19. března 2021
Jarní setkání Sekce bohužel (z důvodu špatné situace s covid-19) nemůžeme
uskutečnit tradiční formou. Je mi to velmi líto a byla bych ráda, kdybychom se potkali
alespoň virtuálně v pátek 19. března 2021.
Prosím hlaste se přes formulář: bit.ly/BL2021prihlaska nebo mi napište na email:
svata.kubesova@gmail.com.
Program: pátek 19. 3. 2021
14.00–15.30 hod. odkaz pro připojení: bit.ly/BLsetkani2021
● P. Širka: Výskytová databáza machorastov SR
● I. Marková: Krátké sdělení. Orthotrichum patens, O. striatum a Zygodon
rupestris
● J. Kučera: ...a nezůstal kámen na kameni... O novinkách v systému
bokoplodých mechů a jak se z toho nezbláznit.
● J. Tkáčiková: Hamatocaulis vernicosus v Beskydech
● E. Holá a kol.: Inventarizační bryologický průzkum KRNAP a jeho ochranného
pásma
15.30–16.00 hod. přestávka
16.00–17.00 hod. odkaz pro připojení: bit.ly/BLsetkani2021
● J. Malíček: Představení nového atlasu lišejníků
● J. Kučera: Novinky v naší bryoflóře – nově zjištěné a znovunalezené druhy
a jaké novinky můžeme čekat na základě probíhajících taxonomických prací
● S. Kubešová: Zpráva o činnosti Sekce v r. 2020
17.00–18.00 hod. přestávka
18.00 hod. odkaz pro připojení: bit.ly/BLsetkani2021
● virtuální večerní posezení
Pokud bude zájem, bude fajn se alespoň na dálku vidět a poklábosit.
Přihlášky: bit.ly/BL2021prihlaska
Aktuální seznam přihlášených: bit.ly/BL2021seznam

Setkání bude probíhat v prostředí Zoom (https://zoom.us/).
Odkaz pro připojení: bit.ly/BLsetkani2021 (nebo
https://us02web.zoom.us/j/87461458936?pwd=SW1ueUMxWkRxQlRkUC9aMm9nb
U9RQT09; pokud byste potřebovali číslo setkání (meeting ID) – 874 6145 8936,
heslo (passcode) – 958110).
Potřebujete buď počítač nebo mobilní zařízení. Počítač: (1) můžete si zřídit účet,
stáhnout aplikaci Zoom na webu https://zoom.us/; (2) nevytváříte si účet, aplikace se
stáhne v okamžiku, kdy se připojíte přes odkaz setkání; (3) můžete odmítnout
automatické stažení aplikace a připojit se jen přes prohlížeč. Doporučený prohlížeč
je Chrome.
Mobilní zařízení (telefon, tablet): najdete si aplikaci Zoom v AppStore, GooglePlay a
stáhnete. Když kliknete na odkaz setkání, automaticky se spustí aplikace. Pokud by
se tak nestalo, můžete zkopírovat do mobilní aplikace adresu setkání nebo číslo
setkání.
Návody:
(1) zřídit si účet a stáhnout si aplikaci Zoom:
https://www.youtube.com/watch?v=G3fdNZJy2qc
(2) bez účtu, stáhnout si aplikaci Zoom:
https://docs.google.com/presentation/d/1Gp-53ongE8QYlA7FEYFQUb1oBgcukFyW
9GEmLvd08j0/edit?usp=sharing
(3) bez účtu, bez aplikace, připojení pouze přes prohlížeč:
https://docs.google.com/presentation/d/1_qEElA4zxugtZwiAVPa8srCfAY2wtimHF3hu
D-VfaY4/edit?usp=sharing
Obecné návody (se stažením aplikace):
https://www.youtube.com/watch?v=G3fdNZJy2qc
https://jedutun.net/zoom/

