ÚVODNÍK
EDITORIAL

Našim čtenářům
To the readers
Vážení čtenáři,
v úvodníku posledního čísla loňského ročníku Zpráv
EM jsme přinesli informaci o tom, že chceme-li v současné
špatné finanční situaci zachovat tištěnou verzi našeho časopisu, bude nutné jej zpoplatnit a posílat pouze předplatitelům. Následně jsme poslali ještě všem dosavadním odběratelům osobní dopis.
Byli jsme potěšeni: přihlásilo se přes 200 zájemců, což
nám umožnilo, s finančním přispěním SZÚ, tištěnou formu Zpráv EM zachovat.
V současnosti (k 17. 11.) je v databázi 228 odběratelů, kteří si časopis předplatili. Nejvíce je mikrobiologů
(78) a epidemiologů (31). Časopis posíláme do 48 knihoven (z toho je 20 tzv. povinných výtisků). Celkem 27 výtisků si objednaly firmy, 19 výtisků odebírá hygienická
služba a 13 výtisků infektologové. Časopis si předplatilo
i 6 kolegů – seniorů v penzi a dokonce jedna mladá kolegyně na mateřské dovolené.
Všem předplatitelům patří náš dík! Umožnili, že Zprávy EM mohly pokračovat ve svém 19. ročníku (První číslo Zpráv Centra epidemiologie a mikrobiologie vyšlo
v dubnu 1992, od prosince 2008 vycházíme jako Zprávy
epidemiologie a mikrobiologie) a věříme, že i v roce následujícím, který by měl být jubilejním, dvacátým ročníkem našeho časopisu.
Vřele děkujeme i naší grafičce, paní Evě Říhové, i tiskárně pana inženýra Brunclíka, kde pochopili svízelnou
situaci a vyšli nám maximálně vstříc.
Předplatné časopisu Zprávy EM zůstává stejné
i v roce 2011, tj. 600,- Kč (včetně DPH).
Stávající předplatitelé nemusí žádost znovu posílat.
V nejbližších dnech obdrží všichni zájemci, kteří zaslali přihlášku k odběru ročníku 2011 a všichni současní

předplatitelé, zálohovou fakturu na předplatné pro rok 2011
ve výši 600,- Kč (včetně DPH). Podle toho, jak bude faktura uhrazena, obdrží firmy daňový doklad o uhrazení předplatného.
Žádáme všechny předplatitele, u kterých nastala jakákoliv změna – tedy změna adresy, IČ nebo DIČ, příjemce
časopisu resp. počet kusů, ať zašlou informace o této změně
firmě BCS, s.r.o., která zabezpečuje výběr předplatného
a distribuci i tisk našeho časopisu.
Adresa:
Tiskárna BCS s.r.o.
Chrást 59, 289 14 Poříčany
tel.: 602 931 812
tel./fax: 321 695 410
mail: bcs-brunclik@iol.cz
Na tuto adresu posílejte i nové žádosti o předplatné
našeho časopisu.
On-line přihláška je i na webových stránkách SZÚ
http://www.szu.cz/modules/forms/index.php?idf=14.
Na webových stránkách SZÚ je elektronická podoba
Zpráv EM na dosavadní adrese: http://www.szu.cz/publikace/zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie .
Podobně jako u ostatních časopisů vycházejících
v tištěné i elektronické podobě, je v aktuálním čísle dostupný pouze seznam článků a většina jejich příspěvků je
zpřístupněna po 6 měsících. Tento postup dodržují mimo
jiné i časopisy vydávané Českou lékařskou společností Jana
Evangelisty Purkyně pro zachování práv předplatitelů časopisu.
Za redakční radu
Dr. Petr Petráš
vedoucí redaktor Zpráv EM
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