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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

když jsme plánovali poslední letošní vydání Statistiky & My, zahrady
kolem ústředí Českého statistického úřadu hýřily květinami v pestrých
podzimních barvách. Ve chvíli, kdy píši editorial, leží na pozemcích
a střechách domů první sníh a teplota je slabě nad nulou. Ideální čas
na čtení o statistice energetiky, co myslíte? A protože na energetice stojí
a padá průmysl, předkládáme vám i poslední nejaktuálnější data výrobkové statistiky PRODCOM za rok 2011. Jedná se jen o malou ochutnávku, mnohem podrobnější informace totiž naleznete v naší elektronické
publikaci Výroba vybraných výrobků v průmyslu 2011.
Jedna věc jsou čísla, druhá reálný život průmyslníků. Jak to chodí ve
výrobě porcelánu, vám prozradí Vladimír Feix, generální ředitel Českého porcelánu a. s. Dubí, druhé největší porcelánky v České republice.
A nebude jistě jediným manažerem, který se při vedení podniku opírá
o statistické výstupy.
Ve druhé polovině října se v indickém Dillí konalo již čtvrté Světové fórum OECD Measuring Well-Being for Development and Policy
Making, kde se diskutovalo o tom, jak měřit blahobyt společnosti.
Měsíc říjen byl pro české statistiky náročný. Kromě voleb do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu, které zvládli na jedničku, se věnovali
i vzdělávání. Na začátku měsíce se uskutečnil v ústředí ČSÚ kurz s mezinárodní účastí Metadata Advanced. Zahájila jej předsedkyně úřadu
Iva Ritschelová spolu s Paulem Cheungem, ředitelem Statistické divize
OSN. Uznávaný expert, který do Prahy přijel, aby se zúčastnil Mezinárodní konference o marketingu a výstupních databázích, poskytl našemu časopisu rozhovor. Další významnou akcí bylo Evropské fórum pro
geostatistiku. A abychom zcela nezapomněli na významnou statistickou
událost DGINS Praha 2012, přinášíme vám pár myšlenek z vystoupení
některých řečníků.
Věřím, že i další články od našich přispěvatelů vám přinesou poučení
a základ pro dobrá rozhodnutí v příštím kalendářním roce 2013.

Alena Géblová | editorka a výkonná redaktorka
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