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KOLUMBOVO
VEJCE

„Cena, kterou platíme za úspěch,
bývá obvykle mnohem nižší než
cena, kterou platíme za neúspěchy.“
že

Ve svém úvodním slově Mgr.
Jan Šípek, ředitel IT ve
společnosti Apatyka servis,
která byla zlatým partnerem
kongresu, vyzdvihl právě
Ze školy všichni víme,
Zig Ziglar, americký spisovatel (1926 – 2012)
důležitost a význam osobních
slavný mořeplavec Kryštof
setkání,
která
lékárníkům
poslední
dobou chyběla.
Kolumbus objevil Ameriku. Úspěch a bohatství vždy vzbuzuje
závist a nepřejícnost. S tím se setkal i Kolumbus a na jedné
oslavě ve Španělsku byly jeho zásluhy snižovány samotným
kardinálem Mendozou. To byl tehdy významný muž na
španělském královském dvoře Izabely Kastilské a Ferdinanda
Aragonského, kteří Kolumbovy cesty do Nového světa
sponzorovali. Prý není těžké plout a objevit Ameriku, když ten
kontinent tam už dávno existuje. To zvládne každý a není
proto nutné oslavovat Kolumba jako objevitele. Kolumbus
přitakal, že to nic není, ale že to byl on, kdo na to přišel. Poté
s úsměvem vzal vejce a vyzval přítomné, aby je postavili na
špičku. Marně se o to kardinál i další spolustolovníci pokoušeli,
vejce se vždy vrátilo do ležící polohy. Následně Kolumbus vzal
vejce, zlehka naťukl špičku a postavil ho na stůl. Opět se ozvaly
hlasy, že to přece nic není. Kolumbus se nebránil – opravdu je
to prý hračka, ale jen na to přijít. Ozvaly se hlasy, že je Rovněž počet účastníků tohoto prvního velkého kongresu pro
podvodník, ale Kolumbus řekl, že tak jako vejce naťukl on, lékárníky po dvou letech odpovídal počtu zúčastněných na
mohl ho naťuknout i kdokoli jiný před ním.
posledním fyzickém 11. kongresu v říjnu 2019 v Clarion
Congress Hotelu v Olomouci. Ostatně radost z opětovného
Celá pověst je nejspíše legenda.
vzájemného setkání měli i sami vystavovatelé a obchodní
Kolumbus až do smrti věřil, že
zástupci na jednotlivých stáncích, jak dokládá následující foto
našel západní cestu do Indie a
partnerů ze společností Phoenix, Benu a Apatyka servis
odmítal uvěřit, že objevil nový
světadíl. Na svých objevech také
nijak závratně nezbohatl, aby mu
ostatní záviděli. A sám kardinál
Mendoza byl pro svůj vliv zván
třetím králem nově vznikajícího
Španělského království a odporovat mu se nemuselo vyplatit.
Z celé pověsti zůstalo jen hezké rčení Kolumbovo vejce, které
odpovídá tak trochu českému po bitvě je každý generál. A také
krásný památník v Sant Antoni de Portmany na ostrově Ibiza,
což je i Čechům dobře známé letovisko.
Kolumbus uviděl prvně Ameriku, nebo podle jeho přesvědčení
západní Indii, dne 12. října 1492. A ve stejný den, jen o 529 let
později
, uspořádala společnost ATOZ Marketing Services
již 13. kongres Pharma Profit. Také by se mohlo říct kongres
jako každý jiný a s končící pandemií se snad všichni
organizátoři podobných setkání vrátí k akcím, kde se účastníci
fyzicky potkávají. Ale kongres Pharma Profit byl pro lékárníky
po dlouhé době první, stejně jako Kolumbus v Americe.

Tématem kongresu bylo Zákon, paragrafy a novely – nové věci
se rozjely, a tak je logické, že se prezentace týkaly nejen
obchodních příležitostí pro provozovatele lékáren (Michal
Jurča ze společnosti Benu), ale i nových funkcionalit eReceptu
a digitalizace lékárenství obecně. Pandemie tento postup
nezastavila. Spíše působí jako katalyzátor, která celý
nastartovaný proces jen urychluje.
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mobilní terminály
nové řešení od společnosti Apatyka servis ušetří čas, lidi i nervy

B

líží se advent a s ním i čas inventur! Činnost, která
sice přímo nepřispívá k prosperitě lékárny, ale
o to je časově náročnější.
Každá aktivita
s sebou přináší i činnosti, které se musí udělat, i
když nejsou přímo produktivní. Rádi jezdíte na
kole? Jednou za čas je potřeba kolo seřídit a namazat. Rádi si
hrajete s dětmi? Na konci hry je ale potřeba hračky uklidit.
A stejně tak je potřeba někdy udělat účetní
závěrku nebo inventuru a zjistit, zda položky ve
skladě fyzicky odpovídají stavu na kartách.
Pamětníci si určitě vzpomenou na téměř padesát
let starý film Juraje Herze Holky z porcelánu,
podle kterého je každá inventura jen velká
legrace plná hezkých písniček a ztřeštěných
situací. Realita bývá obvykle mnohem tvrdší.
Za padesát let se svět přece jen trochu pohnul kupředu a
výpočetní technika dnes mnohé ulehčuje. Každá krabička je
v současnosti opatřena čarovým nebo QR kódem. Při práci ve
skladě stačí kód načíst scannerem a následně v počítači
zpracovat. Scanner je spojen s počítačem kablíkem nebo
bezdrátovou wifi sítí, případně lze použít dávkový scanner,
který dokáže načíst několik položek a pak je v systému
hromadně zpracovat.
Takovéto stávající řešení je omezené délkou propojovacího
kablíku nebo dosahem wifi sítě. V každém případě se na
jednom místě načítají, skenují kódy a na jiném místě
zpracovávají. To vyžaduje buď více času nebo dva pracovníky,
kdy jeden chodí po skladě a skenuje jednotlivé krabičky,
zatímco druhý pracovník pracuje se skladovou položkou
zobrazenou na počítači.
Řešení je mít scanner a počítač s lékárenským systémem
v jednom zařízení dostupném kdekoliv ve skladu, ať je jakkoliv
rozlehlý. A to je princip řešení od společnosti Apatyka servis.
Dnešní technologie a rozvoj mobilních aplikací
umožňují ze scanneru vytvořit plnohodnotné
pracoviště lékárenského systému Mediox.
Chytré hodinky dnes umí řadu funkcí propojeného mobilního
telefonu – vytočit číslo, přijmout hovor, zaznamenat poznámku, přečíst zprávy či maily, přehrát oblíbenou skladbu nebo
video, zobrazit počasí, zaplatit nákup a spoustu dalších
aplikací, aniž byste museli telefon vytahovat z kapsy. Jste
omezeni pouze možnostmi ovládání přes malý dotykový
displej hodinek, který není vhodný například ke psaní zpráv.
Ale jinak se jedná o plnohodnotný chytrý telefon na ruce.
A stejným způsobem se chová i mobilní terminál od
společnosti Apatyka servis. Poskytuje vám možnost
zpracovávat položky ve skladu, aniž byste museli neustále
přecházet k počítačové stanici. Terminál má podstatně větší
displej než chytré hodinky a tak i práce s ním je komfortní.

„Dostatečně pokročilou technologii
nelze odlišit od magie.“
Arthur Charles Clarke, britský autor scifi a vynálezce (1917 - 2008)
Jak to funguje?
Mobilní terminál se prostřednictvím wifi připojí do lékárenské
sítě a vytvoří se tak vlastně další pracoviště Medioxu. Při
aktualizaci skladových údajů prostřednictvím terminálu, jsou
změny zaznamenávány do žurnálu a při případné kontrole lze
dohledat kdo a kdy je provedl, stejně jako v klasickém
Medioxu, na každé stanici pro každého přihlášeného uživatele.
Pokud je potřeba, tak jsou součástí dodávky
posilovače sítě, tak zvané opakovače (repeater),
aby systém pokryl jakkoliv velký sklad. Naši
pracovníci hardwarového oddělení jsou připraveni
konzultovat v lékárnách optimální rozmístění
opakovačů, pokud se stávající signál lékárenské sítě
ukáže jako nedostatečný.
Mobilní terminál poskytne o kterékoliv položce přímo ve
skladu informace, jako je skladované množství, nákupní a
prodejní ceny, rezervace nebo pohyb šarže. Mobilní terminál
tak najde využití nejen při inventuře, ale vlastně při jakékoliv
kontrole či vyhledávaní ve skladu. Práce s ním je rychlá a
operativní. Najdete proto jistě řadu dalších využití i mimo
klasické inventury.
Jedním z nich je například vyřizování žádanek z jednotlivých
oddělení. Žádanku lze zobrazit přímo na scanneru a s jeho
pomocí vyhledat požadované přípravky. Není už nutné
tisknout zvlášť doklad s položkami k vychystání.
Mobilní terminál může mít, pokud bude zájem, v budoucnu i
další funkčnosti v oblasti naplnění protipadělkové směrnice
(FMD). Dokáže ověřovat 2D kódy, kontrolovat přípravky
v karanténě, aktivovat a deaktivovat 2D kódy, řešit alerty a
zprávy z NOOL.
Miniaturizace a využití informačních a komunikačních technologií
je dlouhodobý trend. Kdo dokáže
rychle aplikovat jeho přínosy do
praxe, získá nezpochybnitelnou
konkurenční výhodu.
Zájemci o využití mobilních
terminálů kontaktujte svého
systémového poradce nebo
přímo společnost Apatyka servis. Celé zařízení si lze pořídit
nebo pro použití pouze na inventury jen krátkodobě zapůjčit.
V polovině listopadu na 25. kongresu nemocničních lékárníků
v Olomouci připravujeme prezentaci celého systému.
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ODZVONILO
SCHRÁNKÁM?
Víte, kolik stojí poštovní známka na
obyčejný dopis? A kolik na pohlednici?
Zajímavá otázka v době komunikačních
technologií,
mobilních
telefonů,
esemesek, selfíček a všude dostupných
sociálních sítí. Asi jako zeptat se
školáka, zda umí psát na břidlicovou
tabulku!
Koneckonců i klasické schránky České
pošty, co stávaly na každém rohu a
v každé vesnici, pomalu mizí. Dnes je
najdete tak maximálně před poštou.
Schválně si zkuste vzpomenout, kde
máte nejbližší poštovní schránku?

Stejné je to i s vaší domácí schránkou.
Kdy naposledy vám přišlo adresné
psaní? Většinou jsou to jen reklamní
prospekty. Minulý měsíc k nim ještě
přibyly volební programy a letáčky
různých politických stran, což je vlastně
také jen reklama!
A pak samozřejmě do poštovních
schránek přišly volební archy a pozvání
k volbám. Vypadá to, že státní správa a
úřady jsou už dnes jediní, kteří
komunikují papírově a posílají dopisy.
Často doporučeně, aby měly jistotu, že
jejich písemnost svého adresáta našla.
I dodavatelé energií a dalších služeb
domácnostem preferují elektronické
vyúčtování. Často si domácnost musí
připlatit, když chce fakturu zaslat
písemně poštou. U firemních zákazníků
se elektronická komunikace bere už
jako naprostá samozřejmost.
Ale i úřady přechází na modernější a
především efektivnější způsob komunikace. Hromadně se využívají datové
schránky, kde je doručování mnohem
rychlejší a rovněž lehce prokazatelné.

Co děláš zítra?
Čekám balík do ruky, tak budu od
osmi do pěti doma.
A potom?
Potom půjdu na poštu pro ten balík!

😊
Nastávající rok 2022 bude ve znamení
velkých změn v oblasti digitalizace
veřejné správy a eGovernmentu. A to
bez ohledu, jak dopadne stávající
povolební jednání. Příští rok totiž
vstoupí v účinnost zákony, které jsou už
přijaté a mnohdy i platné.
Jedním z nich je zákon č. 261/2021 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů
orgánů veřejné moci. Mimo jiné
aktualizuje zákon číslo 297/2016 Sb.,
o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce či zákon číslo
250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, stejně jako zákon číslo 12/2020
Sb., o právu na digitální služby. Někde
šlo jen o kosmetické úpravy, posunutí
termínů, které se nestihly, jinde jsou
dopady mnohem závažnější.
Týká se to například datových schránek.
Dnes si je musí povinně zřídit právnické
a podnikající fyzické osoby a jejich
prostřednictvím komunikovat s orgány
veřejné správy. Jedná se o tak zvané
veřejnoprávní zprávy, kdy odesilatelem
nebo příjemcem je právě orgán veřejné
správy a které jsou hrazeny státem,
tudíž pro uživatele „zdarma“.
Veřejnoprávní zprávy nelze posílat mezi
firmami nebo fyzickými osobami.
K tomu slouží tak zvané poštovní
datové zprávy. Ty jsou poskytovány
Českou poštou a jsou zpoplatněny. Jen
v době nouzového stavu byly zdarma.
Příjem poštovních datových zpráv
mohou právnické osoby a podnikající
fyzické osoby odmítnout a svoji datovou
schránku využívat výhradně pro
komunikaci s úřady. ALE. Od příštího
roku to udělat nemohou a doručená
poštovní datová zpráva bude mít
stejnou platnost, jako by přišla
klasickou poštou. Nepochybně to bude
mít
dopad
třeba
na
posílání
elektronických faktur, které už nebudou
vyžadovat souhlas adresáta.

POŠTOVNÉ ZDARMA2015
LÉPE A RADOSTNĚJI
V minulém čísle Okénka do Apatyky jsme
psali o možnosti posílat nám vrácené
zápůjčky či jakýkoliv jiný hardware
prostřednictvím dopravy společnosti
Phoenix při jejich pravidelném rozvozu
zboží do lékáren. K žádosti o přepravu
slouží jednoduchý formulář, který si lze
vyžádat na obchodním centru Phoenixu.
Co bychom to byli za softwarovou
společnost, kdybychom zůstali u
klasického papíru? Než se měsíc
s měsícem sešel, připravili jsme stejný
formulář v elektronické podobě. Odkaz
na něj včetně způsobu jeho použití
najdete na našich webových stránkách:
www.apatykaservis.cz/preprava
Vyplněním formuláře a jeho uložením
se automaticky pošle mail příslušnému
vedoucímu dopravy Phoenixu. A
současně jsou kopie mailu zaslány na
oddělení
hardwaru
a
logistiky
společnosti Apatyky servis jako avízo, že
máme balík čekat a případně urgovat
jeho dodání.

Tak úplně se tištěné formy nezbavíme,
protože vyplněný formulář je dobré si
vytisknout a nechat potvrdit řidičem, že
příslušné balíky převzal k přepravě.
Heslo důvěřuj, ale prověřuj prosazoval
Seneca už ve starém Římě.
Ale ušetříte minimálně shánění
papírového formuláře, jeho skenování a
posílání mailem na tři adresy.
V postupu, který jsme detailně popsali
v minulém čísle Okénku do Apatyky, tak
vlastně spojíte první dva body. A to už
je znatelná časová úspora.
Kromě toho jsou údaje z elektronického
formuláře automaticky uchovávány
v systému a případné dohledávání
nedoručených zásilek je tudíž rychlejší a
mnohem lépe průkazné.
Maličkost, která ale hodně pomůže!
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NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ
Pod tímto titulkem jsme v Okénku do Apatyky v minulosti
několikrát přinášeli informace o aktuálních zákonech. Máme
v tomto měsíci po volbách a dá se předpokládat legislativní
smršť, kdy se jako obvykle nové koště bude snažit přesvědčit,
že dobře mete.
Nicméně dnešní legislativní koutek se týká zákona,
který je dávno v platnosti, jen se nějak zapomíná na
všechna jeho ustanovení. Jedná se o letošní zákon
číslo 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích.
Podle souvisejících předpisů má každá lékárna, která
dodává zdravotnické prostředky poskytovateli
zdravotních služeb, ohlašovací povinnost.
Ohlašovací povinnost lze splnit prostřednictvím Registru
zdravotnických prostředků (RZPRO). Na webových stránkách
Národního informačního systému zdravotnických prostředků
lze najít podrobný návod, jak tuto činnost ohlásit. Právě
možnost registrovat se na webu vede některé provozovatele
lékáren k přesvědčení, že je to celé záležitost informačních
technologií, a tudíž Apatyky servis.
Ale v praxi je to jenom formulář, který je nutné vyplnit a
k jehož vyplnění nemá náš systémový poradce anebo kdokoliv
mimo lékárnu dostatečné informace. Je to stejné jako
například přihlášení k očkování proti covidu. Ano, je to
formulář na webu, protože internet, ať se nám to líbí nebo ne,
je praktický, rychlý a jednoduchý komunikační nástroj.
Podávání ohlášení a žádostí prostřednictvím RZPRO je určen
pouze pro osoby zacházející se zdravotnickými prostředky,
které jsou dle zákona o ZP povinny splnit svoji ohlašovací a
notifikační povinnost. Systémový poradce samozřejmě může
poradit, ale je to stejné, jako ho žádat o spolupráci například
při přihlašování do internetového bankovnictví.
Systém se může zdát někomu příliš složitý. Je potřeba se
nejdříve registrovat a získat přístupové údaje. Následuje při
každém přihlášení dvoufázové ověření stejné, jako například
právě v internetovém bankovnictví, kdy dostanete do mailu
nebo na mobil jednorázový ověřovací kód. Ano, je to
zdlouhavé a možná byrokratické, ale jedná se o zdraví, tak je
opatrnost na místě.
Vlastní manuál První přihlášení do Registru zdravotnických
prostředků a ohlášení osoby nebo činnosti na webových
stránkách Národního informačního systému zdravotnických
prostředků:
https://www.niszp.cz/cs/ohlasovaci-povinnost-lekaren-od-26-5-2021

má dvacet čtyři stránek a třicet bodů, ale třetina z nich se týká

výrobců individuálně zhotovovaných ZP, zplnomocněných
zástupců a osob provádějících servis. S běžnou lékárnou
prodávající zdravotnické prostředky nesouvisí.
Ohlašovací povinnost pro lékárny, které dodávají
zdravotnické prostředky poskytovateli zdravotních služeb
platí od konce května 2021. Ne všichni si tento termín
uvědomili, ale jak je napsáno v titulku
tohoto článku – neznalost zákona
neomlouvá! Kromě toho je nutné i do
budoucna hlásit změny všech
skutečností, které jsou v ohlášení
uvedeny. Ohlášení podléhá správnímu poplatku, jehož výše je rovněž uvedena v manuálu.
Jak už bylo uvedeno vlastnímu ohlášení v RZPRO musí
předcházet podání žádosti o vstup do systému – registrace.
Bez ní nezískáte přístupové údaje. Registraci provedete na
webu www.rzpro.cz, kde si zvolíte možnost Žádost o přístup do
JTP/JSU pro Oznamovatele. JTP znamená jednotná
technologická platforma a JSU jednotná správa uživatelů, ale
v praxi to znamená právě Registr ZP. Formulář vlastní
registrace požaduje jen uvedení IČ a kontaktní osoby:

A opsání čtyřmístného čísla pro ověření, že se nejedná o
robota, který se pokouší o hromadnou registraci. Při odeslání
se pak jen rozhodnete, zda podání opatříte svým
elektronickým podpisem, pošlete datovou schránkou nebo
klasickou poštou.
Pokud je registrace v pořádku,
dostanete na uvedený email
přihlašovací údaje – uživatelské
jméno. A s ním už se můžete
přihlásit do registrů rezortu zdravotnictví a splnit ohlašovací povinnost
o dodávání ZP. Při každém přihlášení bude vygenerováno
jednorázové osobní heslo (PIN), které je nutné zadat.
Když se postup probere krok za krokem, tak registrace a
přihlášení do RZPRO vlastně nejsou tak složité, jak se na první
pohled zdálo.

NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI MĚSÍCE
Nejlepším systémovým poradcem měsíce září 2021 se stal

Tomáš Jelen.

Gratulujeme!
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VIDĚT A BÝT VIDĚN
V polovině listopadu se uskuteční v Olomouci už 25. kongres
nemocničních lékárníků pořádaný Sekcí nemocničních
lékárníků ČFS ve spolupráci s ČKFA. Společnost Apatyka servis
je dlouholetým partnerem těchto setkání a samozřejmě
nebude chybět ani na tom pětadvacátém.
Letos se kongres uskuteční v
Clarion Congress Hotel Olomouc,
který se nachází v centru města a
je lehce dostupný jak pro
individuální, tak i pro hromadnou
dopravu. Výhodou je rovněž
možnost ubytování účastníků přímo v místě konání. Nově
zrekonstruovaný hotel naproti hlavnímu nádraží byl
v minulosti už několikrát místem konání nejrůznějších setkání
lékárníků a není účastníkům neznámý.

Program kongresu je tradičně bohatý a nepochybně v něm
každý účastník najde zajímavé náměty. Detailní program třídenní akce a přihlášky lze nalézt na webu organizátorů:
https://www.kongresnemlek.cz/program/
Organizátoři současně připravují i virtuální kongres pro ty,
kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou zúčastnit fyzicky.
Nicméně sobotní společenský večerní program v hotelu
s hudbou a tancem nelze online přenášet.
Společnost Apatyka servis je největším dodavatelem
lékárenských systémů do nemocnic, a proto se těšíme, že se
opět setkáme s většinou našich klientů.

Tajenku křížovky zašlete do 20. listopadu 2021 na Okenko@apatykaservis.cz a uveďte své jméno a adresu lékárny nebo její
Id u společnosti Phoenix LV. Prvních dvacet autorů správných odpovědí získá od společnosti Apatyka servis dárek.
Tajenka křížovky z minulého Okénka

do Apatyky byla „VIDĚT A BÝT VIDĚN NA KONGRESU PHARMA PROFIT“.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!
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POČÍTAČ JE DOBRÝ SLUHA
ALE ZLÝ PÁN

19. století, kteří se snažili zabránit
zavádění strojů do továren tím, že je
ničili. Žili v domnění, že industrializace
jim krade práci.

Tento citát jsme publikovali v květnovém
čísle Okénka do Apatyky v úvodním článku
o změnách, které pandemie koronaviru
přinesla do našich životů i do našeho
podnikání. Ale tohle upravené rčení
kolovalo mezi programátory a počítačovou veřejností mnohem dříve, než se
dnes obávaný virus v daleké Číně vůbec
prvně objevil.
Nemusíme být všichni programátoři, ale
člověk v dnešní době by měl vědět, co
informační technologie dokážou a v čem
mohou
pomoci.
Pokud
tohle
nezvládneme, tak máme dvě možnosti.
Buď musíme věřit všemu, co nám odborníci
na
informační
technologie
předkládají, nebo vymoženosti výpočetní
techniky vůbec nevyužívat. A to by byla
škoda. V podstatě bychom se dostali do
stejné situace jako luddité, což byli
řemeslníci a dělníci v Anglii na počátku

I dnes existuje tak zvaný neoluddismus,
který vychází z tradice odmítnutí
modernizace. Neoluddité stejně jako
jejich předkové odmítají pokrok a usilují
o odstranění moderní technologie, která
má údajně na lidstvo špatný vliv.
Jenže tenhle přístup nelze praktikovat
v konkurenčním prostředí. Tady vítězí
naopak ten, kdo dokáže nové
technologie nejlépe používat. Pára a
následně spalovací motory nahradily
koňskou sílu, a kdo je do své továrny

zavedl, ten uspěl. Obdobné je to i
s moderní výpočetní a komunikační
technikou. Kdo ji dokáže lépe využít tak,
aby mu sloužila, ten získá před svými
konkurenty náskok.
Nemusíme detailně chápat rozdíl mezi
bity a bajty, stejně jako si z fyziky už
nepamatujeme
fáze
čtyřdobého
spalovacího motoru. Stačí, že víme, jaké
možnosti tyto technologie dnes nabízejí.
Auto se spalovacím motorem nás
dopraví, kam potřebujeme. Komunikační
technologie, které už dobře známe
například z telefonování a chatování na
mobilu či z chytrých hodinek, umožňují
obousměrný přenos dat bez drátů.
Proč to nevyužít při práci? Například
mobilní terminály při inventuře?
Neoluddité by řekli, že pohyb je zdravý,
a tudíž pobíhání mezi regály ve skladu a
počítačovou stanicí sem a tam je ku
prospěchu pracovníků.
Ovšem
ekonomové by asi byli jiného názoru. Za
domácí úkol si zkuste spočítat čas
strávený přecházením mezi regály a
vynásobit ho hodinovou mzdou.

Společnost
Apatyka servis
je spolehlivý partner
za každé situace.
Své služby
poskytujeme našim
lékárnám v dobách
zlých i dobrých.
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