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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

také máte rádi červen? Léto a s ním spojená dovolená teprve čekají. A jak
to vůbec vypadá s turistikou? Kteří zahraniční návštěvníci jezdí do naší
krásné země nejvíce? Kde se turisté nejčastěji ubytovávají, kolik a za co
nejvíce utrácejí? Odpovědi na tyto otázky vám v aktuálním čísle Statistika & My dá Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice od
Zdeňka Lejska. Větší část červnového vydání jsme věnovali právě statistice
tohoto odvětví. Kromě strohých čísel, dat a statistik naleznete i tentokrát
na stránkách našeho měsíčníku zajímavé rozhovory. S Pavlem Vančurou
jsme si povídali, jaké to bylo v Eurostatu, kde pracovně delší dobu pobýval.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Zdeněk Juračka, zase
vysvětluje, jaký vliv mají obchodní řetězce na inflaci. Ředitelka odboru
cestovního ruchu Jitka Fatková z Ministerstva pro místní rozvoj ČR přiznává, jak důležitá jsou pro její práci naše data.
Za přečtení jistě stojí článek Ochrana průmyslového vlastnictví v číslech autorů Karla Eliáše a Martina Many. Analýza schválených patentů
a užitných vzorů v období 1995 až 2010 vznikla na základě spolupráce
ČSÚ a Úřadu průmyslového vlastnictví. Jana Slavníková v materiálu Volby pro nás nikdy nekončí vysvětluje, proč a jak se stále roztáčí volební
kolotoč a jakou roli v něm hraje Český statistický úřad. O zvláštním jevu
– rostoucím podílu vícečetných porodů v Ústeckém kraji – nás zase informuje Jana Kopecká. Je to náhoda, že dvojčata se dnes rodí častěji, než
tomu bylo před 20 lety? Naši demografové v příspěvku Naše země má
nejnižší míru příjmové chudoby v Evropě zase poukazují na čísla, která
vypovídají o stavu české společnosti.
Toho, koho zajímá, jak se vede v České republice živočišné výrobě, určitě potěší článek Renaty Vodičkové Kolik máme hospodářských zvířat.
Na další vydání časopisu Statistika a & My se můžete těšit koncem srpna. Jeho téma bude také velmi zajímavé: Statistika v kultuře a ve školství.
Přeji vám krásné léto a mnoho příjemných zážitků na vaší dovolené.

Iva Ritschelová | předsedkyně ČSÚ
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