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EDITORIAL

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 8, 2019

Osmé číslo
Veronika Kalníková
Vážení členové a přátelé Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti,
jsem ráda, že vám opět po roce můžeme předložit nové, již osmé, číslo Zpráv Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Na jeho tvorbě se v redakci podílelo
celkem sedm nadšenců, členů i nečlenů pobočky, všem patří velký dík. Děkujeme také
autorům příspěvků, tentokrát svou trochou ke vzniku Zpráv přispělo deset odborníků
věnujících se ve své práci různým skupinám organismů – cévnatým rostlinám, mechorostům, houbám i lišejníkům. Z aktivit, které byly spojeny s přípravou čísla, je potřeba
zmínit i soutěž o fotografii na obálku. Děkujeme všem, co poslali vhodnou fotografii,
i těm co se zúčastnili finálního hlasování. O to byl opět ohromný zájem, zapojilo se
celkem 30 členů. Hlasování tentokrát skončilo remízou, a tak se rozhodlo, že druhá
vítězná fotografie se objeví na obálce příštího čísla. Novou anketu tedy vyhlásíme až
v následujícím roce.
Začíst se tedy můžete do osmi exkurzních a tří floristických příspěvků, které jsou
tentokrát věnovány výskytu zajímavých plevelů na Novojičínsku a nálezu velice drobného, a o to více ohroženého mechu Buxbaumia aphylla. Nezbytným doplňkem čísla je
přehled o dění pobočky ve výroční zprávě a soupis publikační aktivity našich členů za
rok 2018. V personáliích vzpomínáme na kolegu, botanika, výborného vědce, pedagoga
a ochranáře Honzu Mládka, který nás v loňském roce předčasně opustil.
Exkurzí uspořádala pobočka loni úctyhodných jedenáct a téměř všechny se podařilo doložit krátkou zprávou se seznamy nalezených druhů. Uskutečnil se také třídenní
floristický minikurz ve Slezských Beskydech, jehož výsledky se nyní připravují k publikaci v příloze Zpráv. Nejprve ale vyjde shrnutí z předchozího minifloristického kurzu,
který proběhl v Rychlebských horách.
Na závěr je potřeba zmínit, že bychom vážně uvítali více vašich floristických nebo
i vegetačně ekologických příspěvků. Může jít „jen“ o takový stručný výtah z vaší odborné
práce s dalším odkazem na ni. Pomůže to k rozšíření povědomí o tom, čím se kdo
zabývá a lze tak jednoduše a ve zkratce popularizovat to zajímavé nebo důležité, na co
jste přišli. Informace se tak dostanou i k těm, kteří nemají přístup do databází vědeckých článků, předplacené časopisy atp. Nebo, zapřemýšlejte nad tím, co z vaší práce
vám „leží v šuplíku“ a zkuste nám z toho do příštího čísla Zpráv něco málo napsat.
Za redakční radu přeji příjemné čtení.

