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I ŘECKÁ ABECEDA JE 

KONEČNÁ 
Právě před rokem přistoupila Světo-
vá zdravotnická organizace (WHO) k pojmenování mutací 
kovid viru písmeny řecké abecedy. Do té doby se označovaly 
podle země, kde byl prvně virus objeven. Bylo to v souladu 
s tradicí, ale často zavádějící a pro konkrétní zemi 
dehonestující. Kdo si dneska vzpomene, že tak zvaná 
španělské chřipka byla na konci první světové války prvně 
diagnostikována ve vojenském táboře USA? A přitom ani tady 
to nemusel být první případ, ale nemoc mohla být zavlečena 
z některé chudé válčící země, kde se prostě nemocní 
nediagnostikovali. Španělsko mělo smůlu, že bylo neutrální, že 
neválčilo a tak o pandemii celkem objektivně informovalo. 
Většina států zavlečených do válečného konfliktu tvrdě 
cenzurovala počty vlastních obětí, ať už příčinou byla nemoc 
nebo vojenské operace. A tak pandemie, na kterou umřelo 
padesát miliónů lidí, podle některých zdrojů až dvojnásobek, 
už navěky zůstane spojena se Španělskem. 

Proto WHO rozhodla jednotlivé mutace viru pojmenovávat 
písmeny řecké abecedy. Jako první se této pochybné cti 
dostalo britské mutaci pojmenované alfa. Následovaly 

jihoafrická, brazilská a 
indická pojmenovaná 
delta. Pak jsme několik 

písmen přeskočili ☹ a 
máme tu verzi omicron, 
která byla prvně 
diagnostikována v listo-
padu hned v několika 
zemích současně.  

Původně se uvažovalo jednotlivé mutace pojmenovávat po 
řeckých bozích. Ale názvy řeckých písmen jsou přece jen 
známější i pro mimoevropské kultury než jména řeckých bohů 
a především řeckých bohů je více než čtyřiadvacet písmen. I 
když WHO má nepochybně záložní plán, jak dál pojmenovávat 
mutace kovidu až dojde řecká abeceda, je příjemné věřit, že 
verzí kovidu nebude více než čtyřiadvacet. I řecká abeceda je 

přece konečná! 😊  

Jinak má dnešní pandemie se starověkým Řeckem a potažmo 
celou antikou málo společného. Izolace a lockdowny se 
mnohem lépe organizovaly a především dodržovaly. Do 
města, kde byla nakažlivá choroba, nikdo nejezdil a lidé 
z těchto míst nebyli nikde vítáni. A tak i když neznali vakcinaci, 
pandemie rychleji odeznívaly. Asi s větším počtem obětí, ale 
mnohem rychleji.                

Rozdílný byl i ekonomický 
dopad. Tehdy zaniklo jedno 
město a jeho místo rychle 
zaujali sousedé. Při dnešní 

provázanosti ekonomiky to není tak jednoduché. Díky 
specializaci a diverzifikaci výroby se určité výrobky produkují 
jen v oblastech, kde jsou pro výrobu nejlepší podmínky, a pak 
se k zákazníkovi převezou. Velkovýroba a doprava hotového 
zboží je stále lacinější než malovýroba v každé vesnici. Stejně 
to platí i ve světovém měřítku.  

A tak jsou třeba světovým producentem počítačových čipů 
země jihovýchodní Asie, odkud se dováží do celého světa. A 
pak stačí jedna pandemie a povinná karanténa v každém 
místě, kde se se zboží překládá, a v tu chvíli mají problém 
všichni odběratelé čipů, výrobci počítačů počínaje a 
automobilkami konče.  

Prodlužující se doprava a tím zvyšující se náklady samozřejmě 
nemají vliv jen na množství a s tím související ceny čipů. 
Dopad dopravy je na všechno zboží, které je nutné odněkud 

někam přemístit. A to je v podstatě dneska všechno. ☹ 

Nedostatek zvyšuje ceny. Nejen výrobků, ale i služeb a konec 
konců i lidské práce. Dobří pracovníci chtějí mít stejnou kupní 
sílu a logicky požadují vyšší plat. A kolo inflace se roztáčí. 

Zajímavé je, že staří Řekové inflaci neznali. To je pojem až 
z konce Římské říše, kdy už nebylo jednoduché kolonizovat 
nová území a snadno tak získávat nevyužité zdroje. 

Nízká inflace pod kontrolou státu má pozitivní dopad na 
ekonomiku. Umožňuje například větší pružnost práce nebo 
zvyšuje investice do nových projektů, které přinesou větší 
výnos než peníze ležící ladem. Nevýhodou je, že se 
ekonomové za posledních dva tisíce let nedohodli, co je nízká 
a co už vysoká inflace. 

Odborníci odhadují, že už příští rok dosáhne inflace předpan-
demické doby. Jejich předpovědi se pohybují od šesti do osmi 
procent, ale podle některých bude úspěch, když inflace 
zůstane jednociferná. Pak je otázka, zda vítat nový rok, jak 
píše rakouský básník Rilke v záhlaví článku. 

„A teď přivítáme nový rok. 
Plný věcí, které se ještě nestaly.“ 

Rainer Maria Rilke, rakouský básník l (1875 - 1926)    

http://www.apatykaservis.cz/
mailto:obchod@apatykaservis.cz


 

Zdeněk Frolík 
Zdeněk Frolík pracuje od léta 2021 ve vývojovém oddělení společnosti Apatyka servis. 
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deněk pochází z malého středočeského městečka 
Unhoště na okraji hlubokých křivoklátských lesů. 
Název obce pochází ze slova unij nebo uněj, což ve 
středověku znamenalo lepší. A tak i Zdeněk se od 
dětství snažil být lepší v počítačových hrách, než 

jeho kamarádi! 😊 Nešlo jen o běžné akční hry, střílečky a 
honičky, ale i o strategické či karetní hry, které vyžadují logický 
přístup. K jejich úspěšnému zvládnutí je nutné pochopit, na 
jakém principu fungují a vžít se do myšlení autorů, kteří hru 
připravili. To přivedlo Zdeňka až k programování. 

Nikoho proto nepřekvapilo, že se po základní škole rozhodl pro 
studium na Technickém lyceu v Kladně, které se zaměřuje na 
výpočetní techniku. Kromě práce s prostředky informačních a 
komunikačních technologií si tady rovněž osvojil základy 
programování a tvorby webových stránek. A tak se Zdeněk 
dostal k programování v prostředí Delphi.  

Označení tohoto integrovaného grafického vývojového 
prostředí pochází ze jména starořeckého města Delfy, kde 
byla vyhlášená věštírna. Právě díky ní se město stalo 
křižovatkou celého tehdy známého světa, kde se střídala 

poselstva všech starověkých řeckých měst. 
Přitom každý, komu věštkyně Pýthie dobře 
poradila, se cítil povinován bohatě se 
odměnit a ve městě samotném postavit 
chrám nebo alespoň sochu zasvěcenou 
některému z řeckých bohů. Jednotlivé 
městské státy se předháněly v okázalosti a 

výstavnosti svých darů. Delfy se tak staly významným a 
bohatým centrem s množstvím architektonických památek, 
které sice byly vybudovány jako samostatné stavby, ale 
dohromady vytvořily nádherné a funkční město, které 
obdivujeme ještě dva tisíce let po té, co sláva delfské věštírny 
dávno pohasla. 

Mimochodem anglický výraz pro věštírnu či věštbu, věštce či 
proroka je oracle. A to je taky název jedné z nejvýznamnějších 
amerických softwarových a poradenských firem. Zřejmě 
spojení informačních technologií a nadpřirozena byl a je dobrý 

marketingový tah. 😊 

Programování v Delphi je z velké části založeno na použití 
komponent, stejně jako velikost města Delfy byla založena na 
jeho jednotlivých chrámech a stavbách. Komponenta 
v prostředí Delphi představuje malý program či balíček funkcí, 
který vykonává určitou činnost. Jejich spojením lze vytvořit 
jakkoliv robustní systém. Další výhodou tohoto prostředí je 
možnost vizuálního návrhu rozhraní. V praxi to znamená, že 
vývojář namaluje, jak má vypadat například vstupní obrazovka, 
a systém automaticky vygeneruje zdrojový kód programu. I 
proto patří Delphi stále k nejoblíbenějším prostředím, přestože 
se jeho první verze objevila už před čtvrtstoletím.                  

 

 

 

 

 

 

Zdeněk se kdysi věnoval i speedcubingu 
(skládání rubikovy kostky na čas) a kostku 
3x3 dokázal složit do 17 sekund. A Delphi je 
vlastně taková logická skládačka. Proto 
není divu, že propadl tomuto prostředí 
s možností objevovat stále nové postupy a 
nové funkce při tvorbě programů. O své 
budoucí práci programátora už měl jasno. 

Samozřejmě kromě Delphi vyzkoušel i další prostředí a různé 
programovací jazyky. A stejně jako většina studentů 
informatiky zkoušel tvořit webové stránky. Některé z nich 
firmy používají dodnes. Ale nakonec se Zdeněk vrátil 
k prostředí Delphi. 

K mým koníčkům patří programování a díky skvělé příležitosti 
se z mého koníčku stalo zaměstnání. Do budoucna bych se 
v něm chtěl dále zlepšovat, což mi skvělé a přátelské prostředí 
v Apatyce nabízí. 

Dalším Zdeňkovým koníčkem se stala chalupa a její renovace. 
Stavení původně sloužilo jako pekárna a obchod a jeho 
přestavba je vlastně také taková skládačka.  

Fyzická aktivita spojená s prací na chalupě je vhodným 
protikladem k sedavému zaměstnání programátora. A 
umožňuje i péči o tři kočky a psa jménem Fox.   

Z 
„Existují pouze dvě cesty, jak žít 
svůj život: buď s vědomím, že nic 
není zázrak, nebo s vědomím, že 
všechno je zázrak.“ 

Albert Einstein, teoretický fyzik (1879 – 1955)     
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KDYŽ JSTE SPOKOJENI, 
řekněte to ostatním, když máte 
připomínky, řekněte to nám – tak to od 
nepaměti žádají podnikatelé od svých 
zákazníků. A právě sváteční období 
konce roku je tím nejvhodnějším 

obdobím pro publikování pochval. 😊  

Síť lékáren Místní Lékárna společnosti 
Aproklan s.r.o. otevřela svou první 
lékárnu v roce 1993 ve Staré Boleslavi. 
Jak praví legenda, právě od té doby se 
datuje i úspěšná spolupráce se 
společností Apatyka servis s.r.o., kdy byl 
systém Mediox poprvé instalován na 
našich počítačích. Nyní ho využíváme na 
všech lékárnách včetně nadstavby 
WebCentral. 

Komplexní řešení Medioxu nám 
maximálně zjednodušuje práci v celé 
mozaice a problematice dnešní 
farmacie. Především si cením 
připravenosti společnosti Apatyka servis 
na chystané změny v legislativě, ať už se 
jednalo o GDPR, implementaci eReceptu 
nebo budoucí připravenosti na e-
žádanku, dál už se raději nebudu dívat. 
Oceňuji i další vylepšení, jako například 
elektronické hlášení opiátů, zápis 
organoleptických zkoušek nebo výborný 
inventurní systém. 

Dalším velkým krokem pro nás bude 
spuštění lékárenského e-shopu. Apatyka 
servis na něm má také svůj podíl, díky 
kterému budeme mít unikátní, 
jednoduchý a šikovný systém jako jeho 
background.  

Rád bych ještě touto cestou poděkoval 
za pomoc pánům Kamilu Kolářovi, 
Filipovi Benešovi a Michaelu Loučkovi.  

Děkuji a těším se na další výzvy.  

Jiří Kraft 

Provozní ředitel – Místní Lékárna 

 

V průběhu roku obdržíme několik 
podobných vyjádření, ať už dopisem, 
mailem nebo jen telefonicky. Někdy se 
jedná o hodnocení samotného systému 
Mediox, jindy o práci a angažovanost 
poradců přímo v lékárně. Pro nás je to 
příjemná zpětná vazba, že svoji práci 
děláme dobře a že má smysl.  

Děkujeme. 

 

KOLÁČKY JINAK 
Ne, nejedná se o vánoční cukroví, i když 

je vhodná doba. 😊 Anglický termín pro 
koláčky je cookies a tímto výrazem 
kromě pečiva se označují i malé textové 

soubory, které si 
webové stránky ukládají 
na vašem počítači. 
Obvykle si toho ani 

nevšimnete. Váš webový prohlížeč, ať 
už je to Internet Explorer, Google 
Chrome, Microsoft Edge nebo jiný si 
přímo ve vašem počítači poznamená, že 
jste navštívili konkrétní stránky a 
případně, co jste chtěli vidět nebo 
jakým způsobem jste stránky používali, 
třeba jaký jazyk jste zvolili. Je to 
výhodné při další návštěvě, kdy 
prohlížeč ví, jak se přizpůsobit.  

Cookies jsou dvojího druhu. Ty první si 
ukládá přímo navštívená webová 
stránka a ty druhé, v terminologii 
označené jako cookies třetích stran, 
ukládají různé společnosti zajímající se 
o vaše chování, například o jaké věci 
máte zájem, které zboží na e-shopu 
prohlížíte a podobně. Tyto cookies se 
využívají pro různé analytické činnosti a 
slouží k identifikaci návštěvníka a 
následně k personalizaci reklamy. 

Někomu ale může vadit, že někde 
v počítači, respektive v celé internetové 
síti, koluje informace, že chcete 
dovolenou strávit v Alpách nebo že 
preferujete makové koláče před 
tvarohovými. Bývaly doby, kdy se 
webové stránky vůbec neptaly a prostě 
ty informace o vás si uložily pro pozdější 
využití. Se zvyšující se ochranou 
osobních dat a s nárůstem cookies a 
jejich využitím pro cílení reklamy, 
museli autoři webových stránek 
upozornit na používané cookies.  

Jenže od roku 2022 dochází ke zpřísnění 
a bude vyžadován aktivní souhlas, tak 
zvaný OPT-IN, s použitím cookies. 
V praxi to znamená, že nestačí, že 
o cookies vím, ale musím aktivně 
souhlasit s jejich používáním. 

Na webu apatykaservis.cz jsme dosud 
používali cookies pro anonymní 
sledování návštěvnosti. V souladu 
s legislativou jsme je vypnuli.    

VIDĚT A BÝT VIDĚN 
I v příštím roce se naše společnost bude 
účastnit nejrůznějších setkání se svými 
klienty, majiteli a pracovníky lékáren. 

Nejbližší akce se uskuteční už v lednu 
v Jihlavě a jedná se o už 13. zimní 
konferenci nemocničních lékáren. 

 

Tentokráte je motem „Vstříc lepším 
zítřkům?“, kde je skutečně na konci 
otazník. Je to výraz panující nejistoty, 
kdy nikdo neví, co kdy a jak bude. 
Koneckonců ani organizátoři si 
nemohou být v tuto chvíli jistí, zda 
konference se uskuteční formou 
fyzického setkání, jak plánují, nebo 
bude možná pouze online. 

V každém případě v prvním dnu 
konference vystoupí i IT ředitel naší 
společnosti Mgr. Jan Šípek. Více 
informací najdete na webu organizátorů 
nebo na webu apatykaservis.cz! 

Další akce, které věříme, že se uskuteční 
fyzicky, budou kongresy Pharma Profit. 
Ten jarní bude koncem března 
v Čestlicích a ten podzimní v prvním 
říjnovém týdnu v Olomouci. 

V Olomouci se rovněž uskuteční další 
kongres Praktického lékárenství, a to 
23.-24. dubna. Těšíme se na setkání 
s vámi!! 

  

https://www.apatykaservis.cz/aktualne-2/akce/
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Gratulujeme! 
 

NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI MĚSÍCE 
Nejlepším systémovým poradcem měsíce listopadu 2021 se stala 

Miroslava Kuchaříková. 
 

 

Tomáš Jelen  

BEZ LIDÍ TO NEJDE 

Průmyslová revoluce před sto padesáti lety a digitální před 
padesáti podstatně změnily lidskou práci. Stroje nahradily a 
nahrazují těžkou práci lidí i zvířat. Ale úplně bez lidí se 
neobejdeme ani dnes a asi ani nikdy v budoucnu. 

Charakter práce lidí se mění, stále více jich pracuje ve 
službách, které ještě dlouho stroji nenahradíme. Nebo si 
dokážete představit, že pojistku budete řešit s automatem 

nebo že na plovárně bude mechanický plavčík? 😊 

Informační technologie patří k nejdynamičtějším oborům 
posledních let a vývoj v této oblasti ovlivnil všechna další 
odvětví. Řeklo by se, že automatizace a nahrazování lidí stroji 
se projeví prvně v tomto oboru. Opak je pravdou. Tím, že 
informatika dnes zasahuje do všeho, roste potřeba 
pracovníků, kteří informatice rozumí a dokážou ji 
implementovat do dalších oborů.  

Společnost Apatyka servis patří k úspěšným dodavatelům 
informačních technologií do lékáren. Počet uživatelů našeho 
lékárenského systému Mediox konstantě roste. V naší 
společnosti to funguje tak, že každý poradce zajišťuje služby 
pro určitý počet lékáren. 
S nárůstem lékáren, které 
používají systém Mediox a další 
naše služby, hledáme 
pravidelně nové kolegy.  

Optimálně by to měl být 
člověk, který má znalosti 
informatiky i lékárenského 
prostředí. Ale takový obor se u 
nás zatím na žádné škole 

nevyučuje. ☹  

Práce v naší společnosti proto 
znamená především učit se. 
Nový ajťák musí nejdříve pochopit fungování lékárny, než 
může začít samostatně pracovat. Je to běh na dlouhou trať, 
ale základem práce naší společnosti je poskytovat kvalitu a tak 
to ani jinak nejde.  

Učení ale nikdy nekončí. Vyvíjí se informační technologie, ale 
v důsledku legislativy se mění i lékárenská praxe. Nastupující 
konzultant tak musí být připraven k soustavnému studiu. 
Společnost Apatyka servis se snaží vytvořit optimální 
podmínky pro další vzdělávání svých zaměstnanců. Jsme si 
vědomi, že pouze zaměstnanci odborně na výši dokážou 
pracovat k plné spokojenosti lékárny, našeho klienta. 

HLEDÁME KOLEGY 

SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR 
Z důvodů dalšího rozvoje společnosti a zvyšování kvality 
poskytovaných služeb vypisuje společnost Apatyka servis 
výběrové řízení na následující pozici: 

SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR 

správce v oblasti počítačových sítí pro pobočku Brno a Praha 

Náplň práce: 

− uživatelská podpora zákazníků 
− servis a výměna HW 
− školení nových i stávajících zákazníků 

Požadujeme: 

− znalost OS Win 10/11, základů počítačové sítě 
− znalost MS Office 
− znalost HW 
− dobré komunikační schopnosti, spolehlivost 
− čistý trestní rejstřík 
− řidičský průkaz skupiny B 
− dojezdová vzdálenost do Prahy nebo Brna 
− znalost lékárenského prostředí výhodou 

Nabízíme: 

− hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou 
− zázemí silné a stabilní společnosti s předním 

postavením na trhu lékárenského IT 
− práci v mladém kolektivu 
− 5 týdnů dovolené 
− motivující finanční ohodnocení; 13. plat 
− služební automobil k osobnímu použití 
− příležitost k dalšímu vzdělávání (odborné, 

jazykové …) 
− firemní a týmové akce 
− závodní stravování; příspěvek na stravování 
− zajímavou a zodpovědnou práci 

Nástup možný ihned. 

Nabídky s životopisem zašlete na e-mail: 

p.strizek@apatykaservis.cz. 

Uvítáme i tipy a návrhy pracovníků lékáren na jejich rodinné 
příslušníky nebo přátele. 
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Tajenku křížovky zašlete do 20. ledna 2022 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: „APATYKA SERVIS PRO ÚSPĚŠNÉ LÉKÁRNY“. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! 
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