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bazénu, 10 let vychovává plavce, kte-
ří nás reprezentují na závodech, a hrdě 
mohu říci, že úspěšně, 10 let hledá dob-
rovolníky, kteří ve svém volném čase 
chodí na bazén rehabilitovat s dětmi, 
10 let se snaží utužovat kolektiv dobro-
volníků a rodičů, 10 let pořádá závody 
Jihlavský ježek, 10 let nás podporu-
jí sponzoři stálí i méně stálí. To je ten 
důvod proč si Vodomílek v minulém 
roce zasloužil pořádnou oslavu. Ta byla 
spojena s XI. plaveckými závody han-
dicapovaných sportovců v Jihlavě a na 
závodech vyhrával opravdu každý. Os-
lavou nás provedl moderátor Milan Řez-
níček a společně s kouzelníkem všem 
vykouzlil úsměv na tváři. Veliký dík pa-
tří dlouholetým sponzorům, mezi které 
patří Zimní i Jarní konference, rodičům, 
dobrovolníkům i plavcům, bez kterých 
by Vodomílek nemohl fungovat!

A co popřát k desátým narozeninám? 
Ať to všem plave stejně tak dobře jako 
doposud a spolupracovali s námi i na-
dále samí dobří lidé.

Leden a Jihlava k sobě prostě patří!

Tak posedmé….

S rekordním počtem přednášejících 
a programem, co díky nafouknutí 
o hodinu v pátek i v sobotu absorbo-
val všechny novinky, které se v po-
sledních měsících odehrály.

Ceníme si Vaší důvěry, Vás, účastníků 
Zimní konference. Náš respekt mají 
i přednášející, s kterými je bez výjim-
ky naprosto profesionální domluva. 
U ranní sobotní kávy při čtení Konfe-
renčních novin už dokážete zhodnotit, 
zda nové tváře a obsahově nabitý pá-
teční program splnily Vaše očekávání.

Věříme, že ano.

Zimní konference v Jihlavě, to je, ač 
se to možná nezdá, adrenalin od srp-
na až do jejího konání. Uveřejněním 
konečné verze programu týden před 

akcí dostaneme zpravidla nápad oslo-
vit ještě dalšího přednášejícího. To je 
ta lepší varianta. Tou horší je zpráva 
o onemocnění někoho ze spíkrů či
účastníků. A nebylo jich letos málo.
Pro rok 2017 si budeme přát sibiřské
mrazy až do konání konference. Křeh-
ká stvoření lékárnická prostě nemají
ráda velké změny, teploty nevyjímaje.

Ročník s pořadovým číslem sedm si 
už zaslouží pořádnou rekapitulaci, 
zhodnocení, kritiku i pozitivní dopo-
ručení. Budeme za ně rádi a předem 
za ně děkujeme! Přizpůsobte program 
Zimní konference ještě více Vaši 
představám.

Písemná forma tohoto úvodníku má 
obrovskou výhodu – můžete si do di-
áře napsat termíny Zimní konference 
až k jubilejnímu desátému ročníku. 
Všechny vychází naprosto úžasně – 
nezasahují totiž do pololetních či jar-

ních prázdnin, ani do měsíčních uzá-
věrek:

2017: 27.-29.1.

2018: 26.-28.1.

2019: 25.-27.1.

A když už jsme u termínů, byl by tu 
termín pro Jarní Jihlavu.

Jarní konference je v plánu na 2.-3.6. 
Hlas lidu zněl – posuňte akci pro ko-
mornější auditorium mimo víkendové 
dny, tak v roce 2016 půjde o čtvrteční 
odpoledne a páteční dopoledne.

Užijte si zimu v Jihlavě a zastavte se 
i na jaře!

Na viděnou se těší Libor, Denisa, Petr, 
Michal – Tým Zimní / Jarní konference
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Co nám přinesl uplynulý rok? Tak tako-
vou otázku mi na bazénu položil Libor 
Vejnar. Nejprve jsem si myslela, že jen 
vyjmenuji závody, na kterých jsme byli, 
přihodím mikulášský bowling, soustře-
dění plavců v Hrotovicích, soustředění 
dobrovolníků a je to, ne? Ale když jsem 
o tom víc přemýšlela, uvědomila jsem
si, že rok 2015 byl přece jen pro Vodo-
mílek něčím výjimečným. Byla to osla-
va 10. výročí založení SK Vodomílek.
Rozumíte tomu? Vodomílek je v Jihlavě
již 10 let, to je přece neskutečné! 10 let
pomáhá handicapovaným s plaváním na

Lada Kořínková - SK Vodomílek

Fotografie ze závodů Jihlavský ježek – 
17. 10. 2015

SK Vodomílek a VII. Zimní konference

A jak hodnotí sedm let Zimní konfe-
rence v Jihlavě zástupce generálního 
sponzora firmy ABBVIE, Ing. Jan Vo-
ves? Bylo to sedm let tučných nebo hu-
bených?

Jednoznačně to byly tučné roky. My 
máme na partnerství nos a tady jsme od 
začátku rádi.

Znamená to snad, že příštích sedm let 
bude hubených?

Taky tučných, tohle je výjimka ze všech 
pravidel. Tady jsou nejenom výživná té-
mata, skvělí přednášející, ale hlavně je 
tu výborný realizační tým. Je nám ctí, že 
se na tom můžeme podílet. 

Na tučná a hubená léta jsem se zeptal i 
organizátorů zimní konference, dvojice 
HoHo, Michala s Petrem. Připomínala 
léta (i když v tomhle případě zimy) spíš 
vykrmené nebo hubené krávy?

Když mluvíme o zvířatech v Jihlavě, 
asi je kvůli přesnosti lepší volit srovná-
ní s čuníky, před sedmi lety nám SÚKL 

dokonce kontroloval tu úplně první za-
bijačku, jestli to není pro účastníky větší 
než nepatrná hodnota příjmu. Kalorie 
nepočítali, prošlo to:-)

Sedm let stará kráva či pašík jsou nepo-
živatelní. Věříme, že to v případě Zimní 
konference neplatí. Aspoň podle počtu 
účastníků a ochotě přednášejících přijet, 
bychom tedy řekli, že se jednalo o roky 
vykrmené.

A i pokud se rozhlédneme mimo jihlav-
skou ohradu, tak myslíme, že to byly 
roky spíše vykrmené. Ale faktem je, že 
každý steak či kotleta může být ještě 
lepší, tak přejeme všem, aby jim i v dal-
ších letech chutnalo vše, co si společně 
uvaříme.

A slovo na závěr dostal Libor Vejnar. 
Nejdřív jsem mu teda musel odvyprá-
vět celé to starozákonní podobenství o 
sedmi kravách a sedmi klasech. Chvíli 
se zamyslel a pak mi řekl, že pro něj to 
tu není o hodnocení plných nebo prázd-
ných sýpek. Spíš je to pro něj kus života, 
kdy se po létech ve farmabyznysu zasta-

vil, rozhlédl a našel jinou cestu. 

Sedm let s konferencí v Jihlavě je ob-
rovská investice do osobního života, do 
rodiny a do „dělání věcí spolu“. Říkal, 
že je rád, že se sem vracíte, že se vám 
tu líbí. 

„Je fajn, když máš z práce pocit, že dává 
smysl. Za ty poslední roky jsem asi nepl-
nil sýpky na budoucí zlé časy. Investoval 
jsem energii do vztahů s lidmi v mém 
okolí. Věřím, že je to nejlepší investi-
ce v mém životě. A i když si myslím, 
že v tomhle ohledu budou i další roky 
stejně úspěšné, chci přát všem, kteří se 
do Jihlavy vracejí, aby se vztahy z Jih-
lavy staly takovou zdí, o kterou se půjde 
opřít i v období let hubených.“ Nakonec 
dodal bonmot jeho dobrého kamaráda, 
kterým začíná i končí všechna jejich se-
tkání: „Buď zdráv a vesel!“

K tomu se přidávám i já a společně s Li-
borem se těším na jaře nebo nejpozději 
za rok na shledání s Vámi na Zimní kon-
ferenci číslo 8.  Buďte veselí a zdrávi.     

Stanislav Havlíček
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Jsou léta tučná i hubená

Pro titulek tohoto článku mě inspirova-
lo několik věcí. Jednou z nich byl text 
Michala Horáčka, který spolurecitují 
Zdeněk Svěrák a Szidi Tobias a jehož 
kompilát Vám do úvodu nabízím. Ta pí-
snička mi zněla v autě, když jsem si uvě-
domil, že konference je v pořadí sedmá. 
A do třetice se mi obě předchozí myš-
lenky spojily s faraonovým snem, kterak 
z řeky Nil vystoupilo sedm krav pěkně 
vykrmených  a za nimi sedm vychrtlých 
a ošklivých, které ty vykrmené okamžitě 
sežraly.

„Jsou léta tučná a hubená“, řekl tenkrát 
Josef Faraonovi, „najdi správce, ať je ši-
kovný a v letech tučných ať spoří a plní 
sýpky pro léta hubená.“

Jak to vypadá v našich sýpkách z pohle-
du účastníků konference, mě zajímalo, 
a proto jsem se ptal. Jsou léta tučná nebo 
hubená? Odpovědi nemám nahrané, jen 
jsem si dělal poznámky. Proto v textech 
nehledejte doslovné odpovědi, zazněly 
možná trochu jinak, ale snažil jsem se 
je významově zachovat. Spoléhám na 
schovívavost mých respondentů a zá-
roveň jim tím dávám možnost cokoliv 
z níže uvedeného popřít. 

Ptal jsem se ředitele SÚKL, Pharm-
Dr. Zdeňka Blahuty. Ředitelem pravdě-
podobně s definitivou, protože ve stře-
du (27.1.) úspěšně prošel výběrovým 
řízením, které bylo vypsáno s ohledem 
na zákon o státní službě. Slovo pravdě-
podobně volím kvůli tomu, že pro zno-
vujmenování ještě chybí podpis ministra 
zdravotnictví.

„Zimní Konference je letos sedmiletá. 
Stejně stará (nebo mladá) je taky agen-
da Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
při stanovování cen a úhrad léčivých 
přípravků. Byla to léta tučná nebo hu-
bená?“

Z pohledu Ústavu už asi už sedm let 

tučných bylo, za poslední roky jsme 
realizovali pomocí revizí cen a úhrad 
značnou úsporu. Do budoucna se s po-
dobným výsledkem počítat nedá. 

Co politika velkorysých investičních 
projektů, jaké v uplynulých letech rea-
lizovala předchozí vedení Ústavu, té už 
je na dalších sedm let taky konec? Ptám 
se v souvislosti s kauzou elektronického 
úložiště a firmou TRONEVIA, tak jak 
jste o ní hovořil ve svém příspěvku.

Podařilo se nám bez využití aplikací této 
firmy zprovoznit předepisování konopí 
pro léčebné účely a stejným způsobem 
zprovozníme předepisování elektronic-
kých receptů. Je to formulářové řešení, 
které je výrazně subtilnější a ze strany 
uživatelů flexibilnější než dosavadní ro-
busní struktura. Podobným způsobem 
zhruba do poloviny března zprovozníme 
i systém předepisování elektronických 
receptů.

Znamená to, že Ústav přistoupil k řeše-
ní, které už od začátku roku 2008 jako 
alternativu nabízela Česká lékárnická 
komora? Znamená to, že se obejdeme 
i bez routerů?

Ano, zhruba v polovině roku 2017 by 
měl být celý systém odladěný a měl by 
fungovat i bez routerů na SSL protokolu, 
který většina lidí zná z aplikací interne-
tového bankovnictví. A tady zpětně sou-
hlasím s tím, že to tak asi šlo udělat už 
od začátku.  

V tom případě bude nutné najít odpo-
věď i na otázku, kam routery z lékáren 
vracet. Dosavadní pokusy o vrácení 
zatím nezaznamenaly uspokojivý vý-
sledek. Podle zkušeností kolegů, kteří 
vloni ukončili provoz lékáren, je totiž 
nikdo zpátky nechce a nikdo se k nim 
nehlásí. 

Co čekáte v příštích sedmi letech?

To není ani tak o očekávání, jako spíš 
o vnímání nutnosti. Velké regionální i 
časové rozdíly pro spoluúčast pacientů 
nás v nejbližších měsících nebo nejpoz-
ději letech přinutí uvažovat nad jiným 
řešením takzvaného započitatelného 
doplatku a s tím souvisejícím dlouho-
dobým problémem přílohy číslo dva. 
(pozn. autora: to co se mediálně už roky 
prezentuje jako jeden lék bez doplatku 
ve skupině)

A co jednotná spoluúčast – stejné do-
platky?  

Jako lékárník na to mám konzistentní 
názor, ale z pohledu správního orgánu je 
to problematika mimo sféru našeho vli-
vu. Je to, víc než cokoliv jiného, otázka 
pro politickou reprezentaci a následně 
ochota přijmout nepopulární politické 
rozhodnutí.

----------------------------------------------
Ano, tak nějak o tom mluvil Mgr. Tomáš 
Cikrt. Úkolem ministra zdravotnictví je 
mimo jiné vyhovět pacientům. A kdo je 
typický aktivní pacient. Hlasitý až de-
monstrující volič, který toho chce hod-
ně, ale vlastně nic konkrétního. Jediné, 
čím si je aktivní, hlasitý až demonstru-
jící pacient jistý, že nechce žádnou pod-
poru pro lékárníka. Ten si přeci dobře 
žije, podává krabičky, chce doplatky za 
léky, na které si přece každý celý život 
platíme…

Z toho je zřejmé, že ministr přílišnou 
ochotou vyhovět, často vzájemně se vy-
lučujícím, požadavkům lékárníků neo-
plývá. 

Byla to léta na ministerstvu tučná nebo 
hubená? A pro české lékárenství z va-
šeho pohledu, pane magistře Cikrte, 
jakých bude příštích sedm let? 

Na ministerstvu mělo být posledních 
sedm let velmi tučných, až nadstandard-
ně, dokonce i v kontextu s finanční kri-
zí. Ale z mého pohledu šlo o roky dost 
hubené. Dokonce trestuhodně hubené, 
protože se nepodařilo nic změnit ani nic 
nastavit. Místo systémových změn došlo 
ke změnám v systému peněžních toků. 
Někde se ušetřilo, někde se podařilo na-
jít zdroje v rozpočtu nebo trochu i mimo 
něj, ale ne pro změnu systému, nasypaly 
se do stávajícího systému, kde se ztratily 
jako kdykoliv před tím. A protože žád-

ná konjunktura netrvá věčně, lze počítat 
s tím, že zdroje dojdou a budou chybět. 
Ve zdravotnictví budou chybět nejenom 
peníze, ale i lidi a do zdravotnictví sa-
mozřejmě patří i lékárenství.

A příštích sedm let pro lékárníky ne-
vypadá vůbec růžově, ty zdroje, které 
se našly, jsou z velké části generova-
né v oblasti nákladů za léky. Jenže tím 
přešlapováním na místě a nulovým po-
sunem k jinému systému se stává ze 
současného lékárenství neudržitelný 
projekt, který akcentuje neracionální 
užívání nejen volně prodejných léků, ale 
bohužel také doplňků stravy. Obojí nut-
ně vede ke snižování prestiže a všeobec-
ného vnímání farmaceuta.

Tak jste o tom hovořil ve svém příspěv-
ku. Myslíte to vážně, že je současný 
model lékárenství nevratný a zároveň 
neudržitelný?

Myslel jsem a myslím to vážně. Libera-
lizační trendy posledních dvaceti let se 
na obrazu českého lékárníka podepsaly 
dost negativně a bobtnající lékárenství 
ve městech je životaschopné pouze na 
principu rostoucí komercionalizace prá-
vě tím dehonestujícím směrem prodeje 
fiktivního účinku doplňků stravy. Vedle 
toho je venkovské lékárenství neudrži-
telné bez významné podpory státní sprá-
vy nebo místní samosprávy. To všechno 
jsou zjevné indikátory, které soudného a 
zodpovědného farmaceuta nutí přemýš-
let nad nějakým revolučním řešením. 
Rád bych se díky svému optimistickému 
naturelu pletl, ale na základě vnitřních 
pocitů se domnívám, že příští roky bu-
dou spíš hubené.

Pocitová hodnocení mají i výhody, jen 
obtížně se v nich udělá matematická 
chyba. Máte tedy pocitově alespoň ně-
jakou dobrou zprávu?

Jednu ano, v celém tom hroucení na-
cházím jeden stabilní pilíř budoucího 
lékárenství. Je jím právě lékárenství ne-
mocniční, které je v celém současném 

systému nenahraditelné. Perspektivně se 
také rozvíjí klinická farmacie.   

----------------------------------------------
Co na to MUDr. Pavel Frňka, ředitel 
strategie ČPZP? Co platí u vás v pojiš-
ťovně z biblických sedmi let, jsou tučná 
nebo hubená? 

Myslím si, že jsme na začátku čtvrtého 
roku z kategorie tučných. Ale v té bib-
li není jen tahle sedmiletá sinusoida, je 
tam i poučení k plnění sýpek v lepších 
letech pro roky, kdy bude zase hůř. A 
tady máme velké rezervy. Sýpky nepl-
níme, co ušetříme, hned pošleme někam 
jinam, Říká se tomu moderním termí-
nem realokace prostředků. Vystavuje-
me se tím riziku, že dnešní „úspory“ se, 
s malým nebo větším zpožděním, nega-
tivně projeví v tradiční terapii a očeká-
vání moderní terapie, velkoryse nasta-
vená realokacemi prostředků, nebudou 
naplněna. 

-----------------------------------------------

Jihlava posedmé, tučná nebo hube-
ná?

Nevypadají ty odpovědi úplně pozitiv-
ně. Zkusil jsem se zeptat i lidí, kteří jsou 
s konferencí v Jihlavě spojeni téměř pu-
peční šňůrou a mimo jiné jsem mluvil i 
se spoustou z vás. 

Z odpovědí účastníků samotných to vy-
padá roky úplně stejně: Dobře už bylo.  
Ale to s sebou nese potvrzení letitého 
vtipu Vladimíra Jiránka: „I téhle pos*a-
né době se jednou bude říkat staré dobré 
časy.“

Ale nevyznělo to vždycky úplně ne-
gativně, co jste mi říkali. Prosazování 
potřeb lékáren a nápadů lékárníků před 
managementem nemocnic je sice pořád 
těžší, ale něco málo se pomalu a přeci 
jen daří. Navíc to vypadá, že se rostou 
počty kolegů, kteří by chtěli svůj pro-
fesní život spojit s nemocniční lékárnou. 
Znamená to, že nemocniční lékárenství 
získává na prestiži a vedoucí lékárníci 
mohou budovat tým z kvalitních lidí a 
ostatní si mohou dovolit odmítat. 

Poprvé, po peripetiích asi pětiletého vy-
trvalého zvaní, se na konferenci dostavil 
i ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Lu-
káš Velev, MHA. Dostavil se nejenom 
jako místní celebrita v roli laskavého 
hostitele, ale přijal i pozvání do panelo-
vé diskuse nad kolizními tématy, které 
lze jednoduše shrnout pod hlavičku PE-
NÍZE.

Lukáši, jsi tu poprvé, u tebe jsem to 
možná s pupeční šňůrou přehnal, ale 
do Jihlavy patříš. Ve své prezentaci si 
ukázal, že smysl pro humor ti rozhodně 
nechybí a jedině s humorem se dají pře-
konat i složitější období v českém zdra-
votnictví. To je koneckonců posledních 
25 let. Co posledních sedm let v Jihlavě, 
byla to léta tučná nebo hubená? 

Kromě roku 2013, který byl spíš dlou-
hodobě maligně podvyživený, nebyla 
ostatní léta mého ředitelování v Jihla-
vě úplně hubená. Nebyla ani výrazně 
tučná. V roce 2012 jsme otevřeli nový 
urgentní příjem, letos začínáme s gene-
rální rekonstrukcí interního pavilonu. 
Na dobu rekonstrukce nám ubyde zhru-
ba 100 lůžek, což se samozřejmě nesmí 
projevit na produkci nemocnice neje-
nom po dobu vlastní rekonstrukce, ale 
ještě po dlouhé roky následující, dokud 
nepřekleneme referenční období tohoto 
výpadku. Takže budu rád, když i dalších 
sedm let přežijeme v režimu mírných di-
etních omezení. Pak už by se ale mohlo 
začít blýskat na lepší časy. Je to za tak 
dlouhou dobu, že se snad podaří zavést 
nějakou smysluplnou variantu DRG. 

Myslíš tím, že DRG přinese do nemoc-
nic blahobytná tučná léta? Kdyby to tak 
bylo, chápal bych neochotu pro jeho 
zavedení. 

To vůbec ne. Zavedení DRG nepovede 
do bezpracných tučných let, ale až se mě 
v té době zeptáš, budu možná ve svých 
odhadech přesnější. Jisté je, že přechod-
né období  DRG úhrad, bylo z mého hle-
diska velmi produktivní a bylo by ved-
lo k smysluplné reorganizaci péče. Tak 
uvidíme, s čím přijde DRG restart.     

Byl jsem ten, kdo něco znamená –
nadějný básník a idol žen!
Vzpomínky chroupám jak paralen.
Ale co… v životě plným změn,
napij se. Sednem si na kámen.
Píchá to do zad i do stehen…
Nevzdychám, nekňourám, říkám jen:
„Jsou léta tučná i hubená.”

Michal Horáček

Nebudu  předstírat,  že  se  s  Lukášem ne-
známe.  Jsme  svým  způsobem  spolužáci, 
tak si snad můžu dovolit i méně formální 
přístup.  On  se  ke  konferenci  přihlásil  ob-
dobně  neformálně,  když  v  úvodní  zdra-
vici přiznal, že se mu prakticky splnil 
sen, když může  jako chirurg promlouvat 
k plnému sálu lékárníků.


