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Jiří Kocián

Vážení botaničtí přátelé,

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS letos vycházejí ve svém jubilejním čísle. Mám 
radost, že se v průběhu uplynulých deseti let časopis vžil jako platforma, která každým 
rokem publikačně shrnuje dění v naší pobočce i poskytuje prostor pro otisknutí bota-
nických článků, recenzí atd. Věřím, že časopis dobře slouží coby zdroj informací i vzpo-
mínek na uplynulou botanickou sezónu nejen nám, členům pobočky, ale i mnohým 
příznivcům, kteří ho odebírají. A jsem přesvědčen, že i v dlouhodobém časovém hori-
zontu bude vhodně zpravovat jakéhokoliv zájemce o naší spolkové botanické činnosti. 
Abychom jubileum trochu oslavili, připravila Jana Tkáčiková fotografický průřez uply-
nulými deseti lety.

Během roku 2020 zasáhla pandemie čínského koronaviru i do aktivit pobočky. 
V bezčasí, jak ono období utichnutí společenského dění nazvali Radim Hédl a Vojta 
Taraška ve svém exkurzním článku, proběhlo pouze pět exkurzí. Kromě Radimova 
a Vojtova nakouknutí do nejzazšího místa působnosti pobočky nás Michal Hroneš 
s Martinem Dančákem zpraví o již páté exkurzi do Tršické pahorkatiny, v článku Petra 
Batouška zavítáme na mokřadní louky u Záhlinických rybníků a se Svaťou Kubešo-
vou a Janou Tkáčikovou bryologicky probádáme údolí potoka Trubiska ve Vsetínských 
vrších. Osobně jsem si opět nenechal ujít mykologickou exkurzi Jiřího Lederera, kterou 
vedl do Poodří. Houby nás však tentokrát zklamaly, takřka žádné nerostly, a tak jsme 
po domluvě ponechali jen krátký report o uskutečněné akci na webových stránkách 
pobočky.

Ve floristických článcích nás Zuzka Mruzíková a Zbyněk Lukeš obeznámí s novými 
nálezy vzácných druhů na Osoblažsku, zatímco Vojta Taraška shrne výsledky svého 
výzkumu flóry železničních nádraží a tratí na Jesenicku. Zvědavě nahlédněte do tradiční 
bratrovy sumarizace publikací členů pobočky, ať víte, čemu se kdo v roce 2020 věnoval 
a dotáhl to do úspěšného publikačního konce. Klenoty květeny Zlínského kraje nám 
pak ve své recenzi představí Jana Tkáčiková. V roce 2020 nastaly také dvě události, 
jedna radostná, druhá smutná. Tou první je jubileum Marie Sedláčkové, tou druhou 
úmrtí Magdy Zmrhalové. O obou se dočtete v příspěvku mém respektive Svati Kube-
šové v závěru letošního čísla časopisu.

Závěrem chci popřát časopisu, aby si udržel svou kvalitu a renomé i v nadcházejícím 
deceniu, a všem jeho čtenářům, aby pro ně byl nadále příjemným botanickým počte-
ním, zdrojem cenných informací a případně i inspirace.
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