
 
NAŠE TÉMA: REGULAČNÍ POPLATKY 

číslo druhé - únor 
ročník IX. (2008) 

 
 

 
Dobro ani zlo vlastně neexistují. 

Jsou to mantinely, vymyšlené člověkem, nutné k tomu, aby 
dokázal žít jeden vedle druhého. 

 
Miloš Veselý  

 

 
HLAVA nebo OREL ?!? 

 
 Čas plyne rychle, jeho tok někdy připomíná příval řeky, a všichni si začínáme 
uvědomovat jak nás někdy, a to dost často, jeho rychlost běhu zaskočí.  

Byl tu Nový rok, už bude polovina ledna a hned udeří naléhavost naší bdělosti  
v únoru. 8. února se bude volit hlava našeho státu. Žijeme ve společnosti, naší povinností by 
měla být také naše povědomost co se kolem nás děje. Mým velkým „koněm“ je politika, to je 
moje hobby. Všímám si dění kolem sebe i politického a teď je v popředí mého zájmu  jak 
dopadne duel mezi naším současným prezidentem a p. profesorem Švejnarem. Snad každého 
by mělo zajímat kdo bude stát v čele státu, kdo bude reprezentovat naši republiku v zahraničí, 
kdo posvětí naši národní identitu. Abychom nezapomněli na slavnou historii našeho národa, 
na naše velké státníky, Karlem Čtvrtým počínaje a přes naše hrdé hlavy státu, p. prezidenta 
Masaryka a dále.  

Jsem hrdá na to, že jsem Češka, miluji svou vlast, i když má rodná kolébka je Jižní 
Morava. Záleží mi na tom, aby slavná historie našeho státu se násobila, český národ byl hrdý 
na svou státnost, aby pokračovala historie slavných hlav našeho národa. A k tomu musí každý 
z nás také přispět svou poctivou každodenní prací, svým malým dílem do velké náplně 
každého dne. Neboť velké věci se skládají z drobných , někdy nepatrných maličkostí. Učme 
se ze slavných dějin naší vlasti, buďme na ni hrdí a hlavně poctivě pracujme!  
 

  Marie Ritterová 
 

* * * 
 
Citát měsíce je vlastní myšlenka jednoho z našich přátel. 
 

 
 

Co nás čeká v letošním roce ve zdravotnictví? 
 

No, když se nad tím jen trochu zamyslím, nečeká nás nic světoborného! Budeme jen platit a 
platit! Jestli se nebudete zlobit, nebudu mít vše ze své hlavy, ale vezmu si k ruce zákon 
261/2007 Sb. Ve kterém je popsána výše tak zvaného REGULAČNÍHO poplatku. 



 
Regulační poplatek se od 1.1.2008 vybírá:  
A. ve výši 30,-Kč 
1. za návštěvu u lékaře, při které bylo provedeno klinické vyšetření (což je vyšetření, které je 
komplexní, cílené, kontrolní nebo konziliární) 

a) u praktického lékaře 
b) u praktického lékaře pro děti a dorost 
c) u ženského lékaře 
d) u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní  
     péči (jedná se i o ambulance nemocnic) 
e) u klinického psychologa 
f) u klinického logopeda 

(Pozn.: poplatek se nehradí při vyšetření hospitalizovaného pacienta, o které žádá lůžkové 
zdravotnické zařízení.) 
2. za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře 
3  za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým        
    lékařem pro děti a dorost 
4. za vydání každého léčivého přípravku nebo potraviny 
(V novele vyhlášky č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování  léčivých 
přípravků, bude omezen počet balení na tři. Výjimku může povolit revizní lékař zdravotní 
pojišťovny) 
 
Pozn.: Na jednom receptu mohou být předepsány maximálně dva druhy léčivého prostředku 
nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, tedy dvě položky. 
 
B. ve výši 60,- Kč za každý den , ve kterém byla poskytována 

a)ústavní péče ( to je  péče v nemocnicích, odborných léčebných ústavech a LDN – 
léčebny dlouhodobě nemocných) nebo 

 b) komplexní lázeňská péče nebo 
 c)ústavní péče v dětských odborných léčebnách nebo 
    ozdravovnách. 
 
C. ve výši 90,- Kč za pohotovostní službu poskytovanou zdravotnickým zařízením. 
 
Tak to by snad stačilo říkám si …co myslíte? Budeme si muset zvyknou soudím! 
 

Vybrala     Eliška Jiráková Dis 
 

* * * 
 

2 0 0 8 - poplatky ve zdravotnictví. 
 

Počátkem ledna jsem navštívila svého psychiatra. Za 30 Kč jsem se dověděla jak mi dopadly 
krevní testy. Pan doktor mi vše vysvětlil. Potom mi napsal troje léky, třikrát 30 korun. 
Vypravila jsem se do lékárny, zaplatila jsem 90 korun a jenom 15 korun doplatek.  
Měla jsem z toho větší strach, ale přidali nám průměrně 300 korun k důchodu, tak se 
rozšoupneme v lékárně. Je to ironie, vláda tvrdila, že se budeme mít líp, ale jsou to jenom 
pohádky!  
Na druhé straně přestali chodit k lékaři zbytečně. Alespoň bude každý chodit na preventivní 
prohlídky. Hlavně si bude vážit zdraví, neboť je v dnešní době nemoc drahá!! 



 VAŽME SI ZDRAVÍ!! 
Eva Prskavcová 

 
 

 

Rozhodnutí vrchlabské nemocnice lépe naplňuje Ústavu 
 
Publikováno dne: 11.1.2008, Zdroj: www.ZDN.cz 
 
Ředitel vrchlabské nemocnice Vladimír Dryml odmítá vybírat poplatky u pacientů do 
osmnácti let. "Poplatky za děti jsou asociální, protievropské a sprosté," zdůvodnil své 
rozhodnutí Dryml. Jak se na tento přístup díváte vy? Máte pro rozhodnutí ředitele nemocnice 
pochopení nebo ho považujete za nekoncepční? Odpovídá MUDr. Josef Janeček, další ze 
"stálých komentátorů ZDN.cz. "  

Poplatky ve zdravotnictví jsou zřejmě pokračováním série opatření, v níž jsou dobré 
myšlenky promarňovány tlakem na ideologickou čistotu řešení.  

Takto byly promarněny šance na vytvoření sítě zdravotnických zařízení, stejně jako myšlenka 
neziskových právnických osob, stejně tak je to se standardy.  

Víme, že pokud takto prosazené poplatky nezruší Ústavní soud, budou zrušeny poté, co péči o 
naše zdravotnictví převezme opozice.  

Přitom jistě není pochyb o tom, že by se v nemocnicích mělo připlácet za tzv. hotelové 
služby. Hlavním úkolem poplatků by však nemělo být získání nových finančních zdrojů, ale - 
pokud je to možné - omezení zbytečné péče, tedy případů, kdy se pobyt na lůžku využívá 
spíše k řešení sociální situace.  

Těžko uvěřit, že se má platit za dítě, které je v inkubátoru nebo v jiné intenzivní péči, samo 
nemůže změnit ani svůj zdravotní stav ani sociální prostředí a je bez vlastních příjmů.  

Krom toho děti jistě nechodí do nemocnice, aby řešily své sociální problémy. Pokud se snad 
případy zneužití péče i u dětí vyskytnou, jistě to není v rozsahu, který by mohl jakkoliv 
narušit ekonomickou stabilitu systému. Je také velmi málo pravděpodobné, že by lidé, kteří 
dítě do nemocnice odkládají, byli ochotni cokoliv platit.  

Nechci spekulovat o pohnutkách vrchlabské nemocnice, ale domnívám se, že její rozhodnutí 
nevybírat poplatky od dětí lépe naplňuje ducha Ústavy než současný právní stav. 

MUDr. Josef Janeček, www.ZDN.cz  

Autor je předseda o.s. Rodiče proti lhostejnosti. V minulém volebním období byl poslancem 
za KDU-ČSL. Několikrát byl hostem i na našich akcích. 
 

* * * 
 

Opočlověk contra Homo sapiens !?! 
Pod zajímavým článkem podepsaným ing. Kryptozoologem  Jaroslavem Marešem, se nám 
dostává velmi zajímavá informace o druhu, snad vedle druhu z rodu Homo sapiens, tedy o 
tzv. Opočlověku. Jeho výskyt, i když jsou mlhavé a dost nepřesné a nekonkrétní vědomosti, je 



potvrzen. Snad by se měl vyskytovat v USA, Kalifornii či britské Kolumbii, i snad také 
v Asii. Je vysoký až 3 metry, sudovitého těla, protáhlé lebky, velké nadočnicové oblouky, 
dlouhé ruce a celkově robustní. Je krátce osrstěný. Opo-žena je menší velikosti. Je velmi 
inteligentní, dá- li se hovořit v těchto termínech, až vychytralý, velmi plachý, fota o něm byla 
pořízena pouze v noci a nezřetelně. Rádi se chechtají a jejich chechtot může být zaměřen 
negativním směrem, doprovázen následným násilným činem. Jsou i skutečnosti, že člověku, 
který je objevil, zlomili ruce, jsou zlomyslní. Zdá se, že jejich geneze je odhadována na 
miliony let před.  
Historie i přítomnost nás vede zajímavými poznatky do budoucnosti, co vše ještě za 
kuriózního přinese čas, nechme se překvapit! 

Zpracovala Marie Ritterová z informací Romana Kuriana. 
 
 

 
Jacques Prévert- Poškolák 

 
(básnický překlad z francouzštiny) 

 
 
Je- li poučován, vrtí odmítavě hlavou,  
Je- li zlákán, rozběhne se- srdce na dlani 
Říká ano na to co má rád 
Kantor suchopárný dětské fantazii strnulostí zavání 
Před tabuli zas ho vyvolali 
Otázka otázce teď šlape na paty 
Všechna chladná zadání se černobíle mračí 
A náhle záchvat smíchu přepadne jej 
Houbu v ruce drží a mazat začíná 
Čísla a slova 
Data a jména  
Věty a chytáky 
A navzdor  hrozbám profesora 
Nesouhlasným křikem těch nadějnějších povzbuzen 
Pestrobarevnými křídami života a svobody 
Na černou tabuli, ten věčný průšvihář, 
Kreslí dětské spontánnosti rozesmátou tvář ! 
 

 
Přeložil Luboš Hluchý 

 
DOŠLO PO LEDNOVÉ UZÁVĚRCE: 
 
 

MÓDNÍ   SHOW. 
 

 Proč je někdy dobré zajímat se o dění v Mladé Boleslavi ? 



Ve čtvrtek 6. prosince jsme šly s mamkou na Genzra a Suchánka. Jaké bylo překvapení, že 
tam bylo módní molo. Byla to módní show Jitky Tauchmanové, která obléká MIS od 
Michaely Maláčové. Modely předváděly MISS 2007 Renata Langerová, 2. VICEMISS Sarah 
Fišerová, 3. VICEMISS Markéta Divíšková a MISS Východní Čechy 2006, 2007 a MISS 
FACE 2007. Nejprve bylo oblečení „Podzim- zima 2007“, další trendy and gipsy.  
O přestávce byl raut (chlebíčky, sladké nealkoholické i alkoholické nápoje).  
 Druhá část začínala vystoupením vícenásobného mistra v karate. Potom přišly 
modelky ve spodním prádle. Na závěr se předváděly večerní róby.  

Byl to pěkný zážitek!! 
 

  Eva Prskavcová 
 

 
* * * 

 
 
Ještě z myšlenek Miloše Veselého: 
 
Nadsázka v umění spolu s dalšími prvky evokuje lidskou fantazii, vede k zamyšlení a 
motivuje nás ke snaze o dosažení vyšších ideálů.Tyto jevy pak společně odkrývají tvůrčí 
potenciál člověka!!! 
 
 
 
HUMOR 
 
Jde blondýna po chodníku a říká si: 
"Hele, slupka od banánu, to zase upadnu..." 
 
Blondýnka se obarví na tmavo a chce vyzkoušet, jestli zmoudřela .Jede na hory a tam potká 
baču, jak pase ovce a ptá se ho: 
"Když uhodnu, kolik máte ovcí, můžu si jednu vybrat?" 
Bača souhlasí, blondýnka spočítá ovce a říká : "Sedmnáct". 
Bača souhlasně přikývne, blondýnka si vybere a odchází, a najednou za ní bača volá:"Když 
uhodnu, jakou jste předtím měla barvu vlasů, vrátíte mi toho vlčáka?" 
 
Ptá se brunetka průvodčího: "Doveze mě ten vlak až do Prahy?" 
"Ne!" 
Rázem se k němu přitočí blondýna: "A mě??!" 
 
Jaký je rozdíl mezi použitím blondýny a telefonu ? 
Telefonování vás přijde na 2,60 
 

A jeden z jiného soudku: 
 
Žena přijde na policejní stanici: 
"Prosím vás pomozte mi, můj manžel se ztratil". 
Policista založí papír do stroje a povídá: 
"Můžete nám ho popsat?" 



"No měří asi 150 cm", začne žena, "váží 95 kg, má pleš, velké břicho, falešné zuby... Víte co? 
Zapomeňte na to." 

 
 

Lepší náladu všem přejí  Přádovi 
 
 
 

Těsně před uzávěrkou únorového čísla Klubka došla vyšel v MF DNES  30. ledna článek 
redaktorky Lenky Petrášové, z něhož vyjímáme: 
 

Psychiatři: Ať naši pacienti neplatí 
 
Psychiatr MUDr. Jaroslav Vaněk měl v ordinaci pacientku, která se kvůli placení poplatků 
s pláčem  „zhroutila“. Bála se, že když nezaplatí, seberou ji exekutoři jejího papouška 
(pacientka je od osmnácti let v invalidním důchodu a byla opakovaně hospitalizována). 
Jindřich Vaněk jako předseda Sdružení ambulantních psychiatrů navrhuje, aby těžcí 
psychiatričtí pacienti měli výjimku na placení poplatků. 
„Jde o malou část pacientů, pro které je každá drobnost překážkou. Patří sem lidé se 
schizofrenií, s těžkou depresí či lidé s manickou poruchou,“ říká MUDr. Vaněk a dodává: „Ve 
fázi, kdy mají chorobu rozjetou, jak my říkáme naší hantýrkou, musí k lékaři i ob den.“ Pokud 
těžce nemocný pacient zanedbá kvůli poplatkům svou léčbu, může skončit v léčebně za 
dramatických okolností, v krajním případě může být i nebezpečný svému okolí (a především 
sám sobě – pozn. red. Klubka). Taková léčba se pak značně prodraží. 
Sdružení ambulantních psychiatrů se už proto obrátilo na ministerstvo zdravotnictví se svými 
obavami. Ministerstvo zdravotnictví zatím jakékoliv zásahy do poplatků odmítá. „Pojďme 
počkat půl roku,“ navrhuje mluvčí ministerstva Cikrt. 
 
Náš dodatek:   Na co máme čekat? Na nějakou tragédii? 
Nicméně věc je jasná, nezanedbávejte návštěvy u svých psychiatrů kvůli poplatkům, riziko 
zhoršení zdravotního stavu by se mohlo stát neúnosným. 
A pokud je návštěva lékaře pro vás jen jednou z mála příležitostí, jak se dostat „mezi lidi“, 
můžete přijít také k nám. 

- red - 
 
 
 

Řešení geometrické úlohy z prosince 
 



 
 

* * * 
 
Únorové odpolední otevírací hodiny budou omezeny, protože Eva musí z vážných rodinných 
důvodů na čas opustit Mladou Boleslav. Pokusíme se sehnat nějakou náhradu, ale nevíme, jak 
nám to vyjde. Zeptejte se raději Marie během dopoledne – dopolední otevírací hodiny 
zůstávají beze změny. 
 

* * * 
 

TROCHA ČERNÉHO HUMORU NA ZÁVĚR … 
 

Párek v rohlíku: 
Základní cena: 12 Kč 
Doktoři + 30 Kč 
Lékárníci za každý kus + 30 Kč 
Doktoři-pohotovost + 90 Kč 
Tělesně postižené děti mají párek v rohlíku ZDARMA! 
 

Vyfotografováno v centru Hodonína na kiosku s občerstvením. 
 
 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262, Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848 
E-mail:       ceska.spolecnost@telecom.cz 
Redakční uzávěrka 1.2.2008 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz
 

Šachová úloha 
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