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Půlkulatý, pátý ročník 

Veronika Kalníková

Pokud čtete tyto řádky, tak zajisté víte, že se vám do rukou dostalo v pořadí již páté číslo 
jednou ročně vydávaného časopisu Moravskoslezské pobočky České botanické společ-
nosti. Na výroční schůzi došlo v redakci k menším strukturním změnám, a proto připadlo 
na mě shrnout nyní, co se v časopise změnilo, rozvinulo či přibylo, nebo naopak zůstalo 
stejné, a informovat vás o jeho obsahu. V prvé řadě bych však chtěla poděkovat celé 
redakční radě v čele s Petrem Kociánem, v současné době technickým redaktorem, bez 
kterého by vizuálně, ale hlavně obsahově časopis ani zdaleka nevypadal tak, jak vypadá. 
Další velký dík patří autorům všech příspěvků za to, že si na ně dokázali najít v této uspě-
chané době čas a ochotně je vypilovali do předkládané podoby. A to i přes to, že jsme jen 
malý pobočkový časopis. Děkuji ale také těm, kteří poskytli své fotografie, hledali a zapi-
sovali druhy při exkurzích nebo pomáhali s pročítáním textů.

Než se ale budu věnovat aktuálnímu číslu, musím ještě zmínit, že ihned po vydání 
toho loňského se rozběhly práce na přílohách, které vyšly v červnu 2015 a byly věnovány 
informačním materiálům celostátního Floristického kurzu ČBS v Litovli 2015 (Příloha 
č. 4/1) a výsledkům floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč 
2014 (Příloha č. 4/2). Oba materiály jsou na pobočce stále k dostání a můžete si jimi tak 
obohatit svou botanickou knihovnu.

 Nyní již ale k obsahu těchto Zpráv. V úvodu se seznámíte s Výroční zprávou Morav-
skoslezské pobočky ČBS, následují články věnující se exkurzím a floristice v regionu. 
V sekci Personalia máme letos jeden příspěvek a časopis je již tradičně doplněn sezna-
mem publikací členů pobočky za uplynulý rok 2015.

Na příspěvky nejbohatší kapitolou se stala ta exkurzní. Podařilo se sepsat a zdoku-
mentovat všechny exkurze, a tak si zde můžete na úctyhodných 36 stránkách přečíst 
osm exkurzních příspěvků. Jsou celkem z devíti akcí, kdy jeden článek je věnován dohro-
mady dvěma z nich. Zabírají sice většinu časopisu, ale v redakční radě jsme se usnesli, že 
jejich úroveň se z kratších oznámení o proběhlých akcích již obsahově i formálně přiblí-
žila k floristickým příspěvkům, což je jaksi samovolný vývoj, který ale směřuje dobrým 
směrem. Už i proto jsme se rozhodli také příspěvkům tohoto typu přidávat v hlavičce 
adresu autora/autorů, jak tomu ve vědeckých časopisech bývá a jak jsme to doposud 
měli pouze u článků o floristice. V každém případě ale doufám, že vás tyto krátké exkurzní 
vzpomínky na chvíle strávené v terénu potěší a namotivují k další účasti nebo organizaci 
(i následnému sepsání) podobných floristicko-vegetačních výprav.

V personáliích naleznete blahopřání k životnímu jubileu paní doktorky Marie Sedláč-
kové. Tato gratulace je v časopise vlastně jakousi premiérou a nebylo by špatné, kdyby se 
to do budoucna stalo naší dobrou tradicí.

Výraznější změnou, ke které v časopisu došlo, bylo doplnění a zpřesnění pravidel 
pro autory. Ta naleznete na internetových stránkách pobočky. Nejsou však definitivní, 
podle potřeby nebo vnějších podnětů se mohou měnit či aktualizovat. Nápady k chodu 
časopisu, stejně jako články může přispět každý z vás. Ostatně jsme především časopis 
pro vás, členy pobočky, a kdo jiný by se na něm měl hlavně podílet, nežli vy.


