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Quo vadis, pobočkový časopise?
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Petr Kocián

Vážení přátelé, členové Moravskoslezské pobočky ČBS,

dostáváte do rukou druhé číslo pobočkového časopisu Zprávy Moravskoslezské
pobočky ČBS. Toto číslo shrnuje dění v naší pobočce za rok 2012. Jak jste jistě na
první pohled zjistili, Zprávy doznaly oproti prvnímu číslu jistých změn. Nejen že
se změnila grafická úprava a zvýšil počet stran, ale především byly do Zpráv zařazeny rozšířené texty o exkurzích, které se v minulém roce konaly. Najdete zde také
obsáhlejší příspěvek o minifloristickém kurzu, který se uskutečnil v květnu 2012 ve
spolupráci pobočky a ZO ČSOP Hořepník a samozřejmě i výroční zprávu pobočky.
Chtěl bych poděkovat všem autorům, že byli ochotni texty a fotografie připravit
k vydání. Co je také zcela nového, jsou krátké zprávy z oblasti regionální floristiky, které by se podle mého názoru měly stát nejen nedílnou, ale také pravidelnou
součástí Zpráv.
Sám osobně jsem postrádal nějakou platformu určenou k výměně informací mezi
členy navzájem tak, jak je to obvyklé v zahraničí, například v Německu nebo ve
Spojeném království. Proto jsem souhlasil s tím, že se ujmu editorství tohoto čísla
a s pomocí spolueditorek Jany Tkáčikové a Marie Popelářové se pokusíme vytvořit časopis, který by se stal právě tím „výměníkem“ informací mezi členy pobočky,
a také by informoval ostatní o botanickém dění v našem regionu. Jak a zda se nám
to povedlo, posoudíte sami.

Pobočkový časopis nemá za úkol suplovat odborné recenzované regionální časopisy, ba naopak! Měl by podle mého názoru být doplňkem těchto časopisů, být
časopisem naší pobočky a přinášet zprávy o naší činnosti a zajímavé a hlavně
prakticky zaměřené texty, například z oblasti floristiky, které mají význam pro
rozšíření znalostí nejen členů pobočky.
Toto druhé číslo stále chápu jako určitý námět (protože zatím žádná aktivita
členů k tomuto tématu – i přes výzvu v předchozím čísle – nevzešla) a podklad
pro vnitřní diskuzi mezi námi členy pobočky, zda a jak bychom chtěli, aby časopis
pobočky vypadal, co by měl obsahovat či případně zda by vůbec měl vycházet.

Bude záviset na všech členech a jejich aktivitě, zda bude mít časopis naději na
delší trvání a stane se nedílnou součástí prezentace činnosti pobočky, podobně jak
to je u některých jiných poboček nebo v zahraničí!

