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1. Pozvánka na výroční setkání 

Zdravím členy a příznivce Moravskoslezské pobočky ČBS a dovoluji si Vás pozvat na 
výroční setkání pobočky v sobotu 23. února od 9.00 hodin do budovy Muzea regionu 
Valašsko ve Valašském Meziříčí (zámek Kinských).

Kromě nutných organizačních záležitostí, včetně plánů na tento rok, si poslechneme 
také několik přednášek k tématům, kterým se naši kolegové v regionu věnují. Pokud se 
všem podaří dodržet limit stanovený pro jejich příspěvky (tímto apeluji), zůstane také 
dost prostoru pro vzájemnou diskuzi.

Máte-li někdo osobní vzpomínku na zesnulého dlouholetého člena pobočky – RNDr. 
Josefa Dudu, CSc., bude dán také prostor pro její přednesení.

Na  setkání  bude  také  možné   zaplatit  členské  příspěvky  (50  Kč)  a  předběžně  se 
přihlásit na floristický minikurz na Osoblažsko (7.-9.6.).

Na setkání se těší a za výbor pobočky Vás srdečně zve
Maruška Popelářová

Program výročního setkání Moravskoslezské pobočky ČBS 

(23. 2. 2013 – od 9.00 hodin, Zámek Kinských / Muzeum regionu Valašsko, Valašské 
Meziříčí)

Úvod
(9.00–11.00)

M. Dančák, J. Tkáčiková, M. Popelářová
 – Výroční zpráva, finance, plány na rok 2013, volba výboru pobočky

P. Kocián
 – Internetové stránky, pobočkový časopis Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 

Z. Mruzíková, D. Hlisnikovský
 – Minifloristický kurz 2013 – Osoblažsko 

Členové pobočky - kdokoli
– Vzpomínky na RNDr. Josefa Dudu, CSc.  



Přestávka na oběd
(11.00–12.00)

Přednášky
(12.00–17.00)

P. Batoušek
 – Roste Dactylorhiza lapponica v ČR? 

P. Mičková
 – Teplomilná květena Moravské brány na Novojičínsku 

I. Jindra
 – Výsledky floristických průzkumů v okrese Vsetín 

J. Mládek
 – Využití poloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthus spp.) k potlačení 
kompetičně silných trav (třtiny křovištní, kostřavy červené) 

V. Taraška
 – Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica v České republice 

J. Tkáčiková 
– Mapování flóry v okrese Vsetín (mimo CHKO Beskydy) 

J. Podhorný
 – Miniflorisťák 2012 Plumlov 

M. Sedláčková, D. Hlisnikovský
 – Červený seznam Moravskoslezského kraje 

Výzvy:

V. Dvořák – Thesium

L. Nytra – Karvinsko 

Diskuze
(prostor do 18.00)
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