
Do třetice všeho ....?
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Vážení přátelé, členové Moravskoslezské pobočky ČBS,

rok se s rokem sešel a vy dostáváte do rukou třetí číslo „Zpráv Moravskoslezské 
pobočky ČBS“ shrnující dění v naší pobočce za uplynulý rok 2013. Číslo je rozděleno 
již tradičně do několika tematických částí. Nejprve se máte možnost seznámit s Výroční 
zprávou Moravskoslezské pobočky ČBS, poté následují texty o jednotlivých exkurzích 
a také krátké ohlédnutí za druhým mini loristickým kurzem, který se konal na Osoblaž-
sku. Podrobněji jsou výsledky minikurzu zpracovány v samostatné příloze k tomuto 
číslu Zpráv. Dále si přečtete i o dvou přednáškových akcích pobočky – výročním setkání 
a determinačním setkání. V případě přednášek uskutečněných na výročním setkání 
představujeme zároveň jejich abstrakty. Ve druhé polovině Zpráv najdete loristické 
příspěvky našich členů. Jsem rád, že se mnozí osmělili a byli ochotni věnovat svůj čas 
k sepsání krátkých loristických textů, ve kterých informují o svých nálezech či poskytují 
ostatním své znalosti k určení zajímavých nebo problematických druhů rostlin. Závěr 
Zpráv je věnován seznamu publikací členů pobočky, informacím o vyšlých knihách, 
medailonku významného botanika – profesora Jindřicha Vodičky a vzpomínkám na loni 
zesnulé dr. Ladislava Davida a našeho člena Vladimíra „Jima“ Petra.

Novinkou letošního čísla jsou samostatné přílohy, které obsahují výsledky mini-
kurzu na Osoblažsku a výsledky pilotního projektu Nálezové databáze Moravskoslezské 
pobočky ČBS.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli svými texty, sepisovali druhy spatřené na 
exkurzích či poskytli fotogra ie. Autorů má toto číslo 17, příspěvků 21(!). Snažili jsme 
se využít potenciálu pobočkového zpravodaje a naplnit jej praktickými informacemi jak 
ze života pobočky, tak i loristickými texty (ačkoli stále „za pochodu“ hledáme správné 
vyvážení jeho náplně). Snad jsme se přiblížili určité představě o tom, jaký obsah by náš 
zpravodaj mohl mít. Zdali se nám to podařilo, posoudíte sami. Zprávy mimo jiné poskytly 
prostor pro ten praktický typ loristických článků, který není v hledáčku recenzovaných 
časopisů, a tudíž by takové zůstávaly „v šuplíku“, což by jistě byla škoda.

Netřeba zmiňovat, že vydávání jakéhokoli zpravodaje vyžaduje časově náročnou 
spolupráci mezi zainteresovanými. Nejen při inální výrobě, ale především při jeho 
tvorbě a náplni, a proto bychom mezi sebou uvítali zájemce o aktivní práci v redakční 
radě.

Chtěl bych zpravodaji naší pobočky popřát do příštích let hodně dalších čísel plných 
informací o spolkovém životě a loristice v regionu severní Moravy a Slezska! Doufám, 
že se Zprávy staly již trvalou součástí života naší pobočky a že se do jejich tvorby zapojí 
i další členové.
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