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Našim čtenářům
To our readers
Barbora Macková, Petr Petráš
Na začátku do nového, již 24. ročníku časopisu Zprávy
CEM (SZÚ, Praha) chceme pozdravit naše čtenáře. Je to
5 let, co byl časopis zpoplatněn. Celkem jsme měli v závěru
minulého roku 242 předplatitelů. Nejvíce jich je z oborů
mikrobiologie a epidemiologie, dále to jsou lékařské knihovny a různé firmy. Máme čtenáře i na Slovensku, kam
jdou 4 výtisky. Předplatné na rok 2015 se nemění a zůstává stejné jako vloni, tj. 630,- Kč pro odběratele v Česku. Bohužel pro slovenské kolegy jsme díky zvýšení cen
České pošty museli zvednout cenu na 1542,- Kč. K předplatnému je možné se přihlásit na webových stránkách
SZÚ-CEM:
http://www.szu.cz/modules/forms/index.php?idf=14
nebo přímo u distributora:
BCS, s.r.o., e-mail: bcs-brunclik@seznam.cz
tel.: 321 695 410, mobil: 603 462 075.
Se vstupem do dalšího ročníku časopisu Zprávy CEM
(SZÚ, Praha) dochází ke změně v redakční radě. MUDr.
Čestmíra Beneše, vystřídá RNDr. Marek Malý, CSc., zástupce vedoucího Oddělení biostatistiky SZÚ.
Dr. Č. Beneš, vedoucí Národního referenčního centra
pro analýzu epidemiologických dat, které mimo jiné zajišťuje celostátní provoz EpiDatu (systému hlášení infekcí
v ČR), stál spolu s tehdejším vedoucím CEM, doc. Bohumírem Křížem na samotném začátku našeho časopisu
v březnu 1992. Od června 1995, kdy byla ustanovena re-

dakční rada časopisu, byl dr. Beneš vedoucím redaktorem
a tuto funkci vykonával do prosince 1996. Po celou dobu
svého působení v redakční radě intenzivně přispíval k náplni časopisu především aktuálními daty z EpiDatu, ale také
odbornými příspěvky a radami. Velkou měrou se tak podílel na jeho současné podobě. Upřímně děkujeme dr. Benešovi za jeho dlouholeté působení v rámci Zpráv CEM jak
po odborné, tak i po lidské stránce.
Nově byl členem redakční rady jmenován dr. Marek
Malý, který působí stejně jako jeho předchůdce v Oddělení
biostatistiky SZÚ. Dr. M. Malý se dlouhodobě věnuje problematice infekčních chorob a aktivně se podílí na odborných projektech Centra epidemiologie a mikrobiologie. Těšíme se na vzájemnou spolupráci!
V neposlední řadě chceme poděkovat naší grafičce, paní
Evě Říhové, která nám provádí grafické zpracování a zlom
a tiskárně BCS, s.r.o. pana ing. Františka Brunclíka, která
časopis nejen tiskne, ale stará se i o veškerou agendu s distribucí.
Čtenářům přejeme ve všem dobrý rok 2015 a děkujeme,
že nám zůstáváte věrni. Díky vám, předplatitelům, můžeme vycházet.
Za redakční radu Zpráv CEM
Barbora Macková a Petr Petráš
CEM - SZÚ
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