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Vážení členové Moravskoslezské pobočky ČBS a její přátelé,
 

ráda bych za celou redakční radu uvedla aktuální šesté číslo jednou ročně vámi a pro 
vás vytvářeného pobočkového časopisu. Chtěla bych poukázat na několik dílčích změn, 
ke kterým v průběhu jeho sestavování došlo, poděkovat za mnohdy až mravenčí práci 
a pomoc, bez nichž by nevznikl a vyjádřit naději v produktivní rok a s ním i v rozvoj 
naší odnože České botanické společnosti a tohoto periodika. 

Snažíme se, aby časopis sloužil jako souhrn novinek, zajímavostí a dění z okruhů 
regionální flóry, vegetace či botanického života, které se za uplynulý rok udály. A tak 
v předkládaném čísle čítajícím plných 64 stran již tradičně naleznete Výroční zprávu 
Moravskoslezské pobočky ČBS následovanou hned osmi články z našich exkurzí, tedy 
až na jednu ze všech, které v tomto roce proběhly. Dále se můžete začíst do tří příspěvků 
o regionálně floristicky zajímavých druzích a jedné zprávy o nově vyšlé publikaci. Pro 
sekci personálie se letos nesešel žádný příspěvek, takže toto číslo zakončuje již jen 
seznam publikací členů pobočky za rok předešlý.  

Nyní něco málo ke změnám. Po poslední schůzi pobočky se redakční rada rozrostla 
o novou posilu, o Michala Hroneše. Ze zkušeností z minulého ročníku, různých podnětů 
a upozornění na nedostatky se vyladila nová podoba pokynů pro autory příspěvků. 
Nejvýraznější novinkou, která do nich byla zapracována, se stalo přidávání krátkých 
anglicky psaných abstraktů, názvů příspěvků a klíčových slov. Rozhodli jsme se, že je 
budeme připojovat jak k floristickým, tak i k exkurzním textům, které se v minulých 
ročnících vypracovaly do formy srovnatelné s plnohodnotnými floristickými články. 
Zvláště u exkurzních zpráv to může někomu připadat úsměvné, ale všechny články 
bývají po určité době volně dohledatelné a dostupné na internetu a i těch pár anglic-
kých slov se může stát pro zahraničního čtenáře pátrajícího třeba po výskytu určitého 
druhu důležitými. A jestli to byla komplikace navíc nebo naopak užitečný doplněk, 
ukáže až čas. Dále jsme chtěli, abyste se do tvorby časopisu vy členové více zapojili, a to 
i jinak než jen psaným slovem. Proto Jiří Kocián organizoval výzvu na výběr fotografie 
obálky tohoto čísla. Dopadlo to tak, že do hlasování o favorita se zapojilo podstatně více 
lidí nežli do samotného posílání tematických fotek. Byl to pouze takový menší pokus 
s nejistým závěrem, který ale ukázal, že z vaší strany zájem je, a tak doufáme, že přes 
nadcházející sezónu nezapomenete fotografovat, při další výzvě se zapojíte více a výběr 
příští „hvězdy z obálky“ tak výrazně ztížíte. 

A nyní je už jen na vás, čtenářích, abyste posoudili, nakolik se nám toto číslo povedlo 
či nepovedlo a pomohli jej změnit, vylepšit nebo jen podpořit v roce dalším. Vaše tipy, 
podněty a příspěvky jsou pro redakční radu a jistě i autory, kteří svůj volný čas časopisu 
nezištně věnovali, největším oceněním.
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