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Způsob úhrady: převodem z účtu
Bank. spojení: Fio banka, a.s.
Čísloúčtu: 2gc/c,7486g4lzono

@
FAKTURA - daňový doklad

Variabilní symbol: 2Ot8 343
, Datum vystavení: 15,10.18

Datum uskut. zdanitel. plnění: 15.10.18
Datum splatnosti: 29.10.18

tgOaZ1 po.uánk" n" n3. tl< druh. tSOOkr. n3.
DTP příprava: zdarma
Výroba / tisk: 1600ks x 4,2 Kč/ks
Způsob dodání: osobní odběr / 0 Kč

Zboží převzal bez závad: Tento doklad slouží zóroveň
-Vážíme si spoJupráce s Vámi a děkujeme za objednávku. Podklady pro výrobu archivujeme
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Dodavatel:

Akční tisk, s.r.o.
Středohorská 549

104 00 Praha 10 - Uhříněves
lČo: 03697614, DlČ: Czo36g7 6L4
Společnost je vedená u Městského soudu v Praze
dne 24. 72. ŽOt+, spisová značka: C 235813

OdbéGtel:

Vaši Lékárníci CZ, z.s.
Koněvova 2496/223
13000 Praha 3

lČo: 06448381, Dlč: CZ06448381

cena bez DPH 2I%DPH cena vč. DpH

6 720,00 Kč t 4tt,2o Rč 8 131,20 Kč

8131.ooKč

,eň i jako dodací list. /M
ZDARMA v el. podobě po dobu 3 let pro snadný doti'lVašich materiálů

Věříme. že jste byli s našimi službami 5pokojeni a těšíme

KVALITNí DlG|TÁLNíA oFsEToVÝ rtsr zn

3>*{"*!.#,ffi Ť'"^".'..ell§riŘ\iÝ

tel,: 605 243 867 | e-mail: tisk@akcnitisk.cz

ROZUMNE CENY
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obhajující zamy určité skupiny.Tento týden probíhá na ministerstvu Den oteldfrEi

veřejnost, nicméně otevřený úřad není o návštěvách a nekoneČných schŮzk;Ícffit"

má za cíl dále oslabovat nezastupitelnou úlohu lékárníkŮ ve spoleČnosti rŮmlýrni

obchodními lobby. Nenímožné, aby i nadále o lékárnících a lékárenské péČi rozhodonď

studovanífarmaceuti, ale právníci 9 ekonomové, bývalínebo souČasní rePrezentanti

skupin, které chtějíovládnout obchod s léky a nechápou lékárenskou PéČijako slufull

tovi, ale generování zisku. Není možné, aby úřad využíval své PR k útokům proť [éká

rozhodovalotom,že nyníbude jednats majiteliřetězcŮ, jindykdyŽseto hodízneuŽje

nemocničních lékáren. přestože zde máme oficiální usnesenísjezdu s konkrétnímiopn

požadavky, úřad nekoná. Manipulativně hóvoří o křičících lékárnících, místo toho. abry m

'terstvo 
předložilo po několika měsících slíbenou reformu k odborné diskuzi, která Přinese

bilitu lékárenství a ohodnocení lékárníka za jeho práci. Občané nejsou ani křiČÍcí lékárrúail

zpovyka n í ? r ažáci a pod.!

úřednícijsou placeni z našich daní a mají povinnost zapracovávat objektivníodborná stanovdo

lékárníků. Nestačí se ale potkávat na schůzkách, je důležité smysluplně pracovat!

Ano, !ékárníci jsou nyní intenzivně vidět a slyšet! Budou i nadále

obhajovat legitimní nutnou reformu lékárenství uŽ i právní cestou!

Chceme jasně nastavená pravidla:
. stejné koncové ceny a doplatky/přehledný systém financování

pro pacienta
. lékárník ohodnocený za výkon

dů\ežné,

nická obec absolvovala na tomto úřadě desítky. Je předevŠÍm o sYstematicke I

a zapracováváníodborných požadavků, které se promítnou do konkrétní reforrmqy
ÉNAH

y září proběhl mimořádný sjezd České lékárenské komory, který přijal důleffi a on\ rnohou

usnesení. Ministerstvo zdravotnictví opět manipulativně zpochybňuje a zlehčuP l

nejvyššího orgánu jakou je právě sjezd delegátů. Považujeme to za bezprecedentnfri
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leŽité, aby i někteří kolegové z řetězců a nemocničních lékáren pochopili,že nyní se hraje

cHovÁNí povolÁNí lÉrÁnruíxnlooBoRNíKA A o JEHo
RAD|TELNÉ ruísro VE zDRAVoTNÍnn sysTÉMU, protože

mohou být v budoucnu nahrazeni, neboť to bude ekonomicky výhodnější. l pro ně, pokud
k monopolnímu ovládnutítrhu, to nepřinese žádné benefity!

velkým tématem je, zda-lijsme schopnijako lékárníci samostatně vést a umět realizovat tzv. pro-
politiku směrem ke státní správě. Aktuální mediální kampaň, kterou jsme zaregistrovali na internetu
rádiích, nám zajišťuje mimořádnou podporu veřejnosti, umíte toto správně využít?

tedy na toto téma diskutovat s námi ze spolku Vaši Lékárníci CZ, se
kterými jsou GML, POLP, a lékárníky, kterým jdez dalších spolků

st naší profese.

MÍNY JEDNOTLIVÝCH DlSKUSNÍCH VEČERŮ

Vašilékár niciCZ+ GML + POLP + další (sponzoring Pharmos a.s.)

od 19.00 hod, do 22.00 hod.

telefonicky operátorky Pharmos Čechy (tel: BOO 555 060, B0O 555 O3O)

mos Morava (tel: B00 555 010, B00 555 040) nebo e-mailem na

rava@pharmos,cz a prodej.cechy@pharmos.cz nebo na internetu na we-
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23.10.2018 Ostrava, PHARMOS, a.s., Těšínsk á 1 349 /296

23.10.2018 Jihlava, EA Bussines Hotel,Havlíčkova 5625/28

24.10.2018 Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 3B5/55

24.10.2018 Praha, Hotel lLF, Budějovická 15

24.10.2018 České Budějovice, KD Metropol, 5enov.náměst'r,

25.10.2018 Hradec Králové, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4

25.10.2018 Brno, PHARMOS, a.s., Hudcova 250/72

30. 10.201B Liberec, Centrum BABYLON, Nitranská 415/1

3]. 1 0. 201 B KarlovyVary, Ventura ?ub, Jízdárenská 'l 459/1

strá n kách www.vasilekarnici.cz.



KaždýzVás se rnr,)" na prosazovánínašich požadavků aktivně podílet. Nebojme se i nadále kon-

taktovat své Í'okální, regionálnía celostátní politiky. Aktivně se společensky angažujme, Máme již

celou řadu podporovatelů. Jsme významnou střednítřídou společnosti, tak na to bud'me hrdí

a vytrvejme v našem jednotném úsilí!

PS: Setkóníje sponzorovóno společností Pharmos a.s. a bude podóváno občerstveníformou rautu.

Téšíme se na setkání svómi.

Mgr. Marek Hampel
předseda GML

r\. l,\ 
l

l

Mgr. Aleš Nedopil
před sed a Va ši Lékó r n íci CZ


