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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, 
Obracím se na vás v těchto posledních týdnech 
roku 2022, který přinesl mnoho změn a nových 
výzev, které nemusí být vždy jen pozitivní. Přesto 
mi má optimistická povaha nedá, abych neviděla 
to, čeho si můžeme stále vážit a co někdy považu-
jeme za samozřejmé. Ano, je to naše práce v oboru, 
který je významnou součástí zdravotnictví, na kte-
ré můžeme být pyšní a měli bychom si našeho sys-
tému péče opravdu vážit. Stačí se rozhlédnout po 
Evropě. Samozřejmě se lépe mluví o všem špatném  
a nefungujícím. Tohle nastavení společnosti je vel-
mi vysilující a frustrující. Proto bylo velmi osvěžu-
jící se s mnohými z vás setkat na tradičním Sympo-
ziu Klinické biochemie FONS v Pardubicích, které 
se konalo ve dnech 18. - 20. 9. 2022 v prostorách 
Univerzity Pardubice. Z mého pohledu se jednalo 
opět o velmi vydařenou akci, přednášená témata 
byla aktuální a sdělení byla hojně navštěvována. 
Prostor pro firemní sdělení byl jistě dostatečný,  
a i na těchto fórech byla prezentována velmi zajímavá  
a inovativní témata. Co mne ale opravdu asi nejvíc 
zaujalo, bylo velké množství mladých tváří a zájem 
ze strany našich nastupujících kolegů. Právě jejich 
vzdělávání a motivaci k samostatné práci bychom 
se měli a chtěli věnovat.
V říjnu jsme s prof. Rackem navštívili na pozvá-
ní Slovenské společnosti klinické biochemie je-
jich sjezd v Nízkých Tatrách. Po dlouhé době se 
nám podařilo setkat s mnoha slovenskými kolegy 
 a přáteli, bylo to velmi působivé ve všech směrech. 
Samozřejmě jsme předali i pozvání naší společnos-
ti na další sjezd ČSKB, který se bude konat v září 
roku 2023 v Hradci Králové.
Obecně se tvrdí, že každá změna je vždy k horšímu. 
Možná z pohledu člověka, který jede ve svých kole-
jích a každé vyrušení z poklidu je obtěžující. Někdy 
to ovšem beze změn nejde, a tak i tento časopis se 

od příštího roku převlékne do jiného kabátu. Ta 
dlouho zvažovaná změna pomalu dostala jasné 
obrysy a je konečně tady. Úvahy o spojení obou 
časopisů (FONS a Klinická biochemie a metabo-
lismus) se prolínají prací ČSKB už dlouho. Když 
odhlédneme od finanční stránky, která samozřej-
mě také hraje významnou roli, musíme zvažovat  
i nedostatek odborných článků a relativní neocho-
tu přispívat do odborného časopisu, který nemá 
impact faktor. Naproti tomu FONS má své čtená-
ře, je dobře zaveden ve všech laboratořích a jeho 
rušení by bylo jistě zbytečné. Po dlouhých disku-
sích jsme dospěli k rozhodnutí, že časopis Klinická 
biochemie a metabolismus bude vydáván pouze 
elektronicky, bude dále recenzovaný a bude veřejně  
k dispozici na webové stránce ČSKB. 
FONS změní mírně svůj formát a titulní stránku, 
bude i nadále k dispozici v papírové formě a bude 
rozesílán všem členům společnosti. Rádi bychom 
krom obvyklých rubrik zavedli i aktuální tema-
tické okruhy, ke kterým by redakční rada zajistila 
sepsání přehledného článku od odborníka na dané 
téma, případně další komentáře. Zvažujeme vydá-
vání takového časopisu pouze 2x ročně. Rozhodně 
je naším cílem připravit časopis ještě zajímavější  
a aktuálnější, protože je to jedna z možností, jak 
komunikovat s valnou částí členů ČSKB.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další 
setkávání jak při společných akcích, tak na strán-
kách našich „nových“ časopisů a v neposlední řadě 
i na nové webové stránce naší společnosti, o jejímž 
spuštění vás budeme s předstihem informovat.
Klidné Vánoce a optimistický vstup do dalšího 
roku. Čekají nás nové úkoly a výzvy, proto vám 
všem přeji, abyste viděli vždy to lepší a mysleli na 
to, že pracujete ve zdravotnictví, které má na prv-
ním místě pomáhat lidem, A to je přece velká krá-
sa, smět se na takovém cíli podílet.
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