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n Výběrová řízení 

Vedoucí lékárny

Ředitelka Nemocnice 
Vyškov, p. o.
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení místa vedoucího lékárny.

Požadujeme: atestace v oboru, 
minimálně 5 let praxe, občanskou 
a morální bezúhonnost, člen 
lékárnické komory, znalost práce 
na PC, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona
č. 95/2004 Sb., předpokládaný 
nástup po dohodě.

Přihláška k výběrovému řízení 
musí obsahovat: životopis 
s přehledem dosavadní praxe, 
kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne 
starší 3 měsíců, osobní dotazník, 
osvědčení o lustraci podle zákona 
č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení 
podle ustanovení § 4 odst.
3 citovaného zákona. 
Poskytujeme: výhodné platové 
ohodnocení, zapracovaný kolektiv 
farmaceutických pracovníků, 
lékárnu s odbornými pracovišti 
i volným prodejem.

Písemné přihlášky s doklady podle 
požadavků zasílejte nejpozději do 
2 měsíců od uveřejnění na adresu: 
Nemocnice Vyškov, p. o., 
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, 
JUDr. Taťána Menoušková, 
náměstek PPO, tel. 517 315 130, 
e-mail: menouskova@nemvy.cz
 ZDN 900015634

Vrchní sestra

Ústav hematologie a krevní 
transfuze v Praze 2, 
U Nemocnice 1
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vrchní sestra pro transfuzní úsek.
Očekáváme: SZŠ, VZŠ nebo VŠ 
vzdělání ošetřovatelského směru 
(specializace v oboru výhodou), 
minimálně 5 let praxe (praxe 
v oboru výhodou), osvědčení 
podle zákona č. 96/04 Sb., 
organizační, řídící 
a komunikativní schopnosti, 
uživatelská znalost práce na PC.

K přihlášce je třeba doložit: 
profesní životopis, doklady 
o dosaženém vzdělání, platný 
výpis z rejstříku trestů.
Přihlášky zasílejte v obálce 
s označením „Výběrové
řízení – vrchní sestra TRF úseku“

do 15. 11. 2009 do sekretariátu 
ředitele ÚHKT, U Nemocnice 1, 
128 20 Praha 2, tel. 221 977 419.
 ZDN 900015596

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení pro Chirurgickou kliniku.
l  2 lékaře/lékařky se 

specializovanou způsobilostí 
v oboru 

l  2 lékaře/lékařky bez atestace 
s praxí alespoň 1 rok

Požadavky: odborná a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., zájem 
o obor.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup podle dohody.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800,

140 59 Praha 4-Krč, k rukám paní 
Márii Bergmanové. Kontakt: 
e-mail: maria.bergmanova@ftn.cz, 
tel. 261 082 388.
 ZDN 900015595

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku pro 
Neurologickou kliniku.
Požadujeme: praxi v oboru 
alespoň jeden rok, odbornou 
a zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle zákona
č. 95/2004 Sb., zájem o obor.
Nabízíme: práci na akreditovaném 
pracovišti, podporu odborného 
růstu a dobré pracovní podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Přihlášky včetně životopisu, 
dokladů o odborné a zdravotní 
způsobilosti a výpisu z rejstříku 
trestů zasílejte do 
zaměstnaneckého odboru FTNsP, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč, 
k rukám paní Márii Bergmanové. 
Kontakt: e-mail:
maria.bergmanova@ftn.cz
 ZDN 900015594
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Více pozic

Děkan 1. lékařské fakulty 
UK v Praze
vypisuje výběrová řízení na 
obsazení pracovních míst 
akademických pracovníků/
pracovnic s předpokládaným 
nástupem od 1. 1. 2010:

l  ASISTENT/ASISTENTKA
Všeobecné požadavky: min. 
magisterské VŠ vzdělání 
příslušného směru, jazykové 
znalosti, praxe, vědecká 
a publikační činnost výhodou.
Předpoklady pro pedagogickou 
práci, morální bezúhonnost, 
znalost práce s PC.
Mzdové zařazení podle vnitřního 
mzdového předpisu Univerzity 
Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

l  4x na částečný pracovní úvazek 
do Anatomického ústavu 
 1. LF UK

předchozí praxe v oboru, současné 
doktorské studium, znalost AJ

l  1x na částečný pracovní úvazek 
do Ústavu biochemie 
a experimentální onkologie 
1. LF UK 

PřF UK mag. studium, zkušenosti 
s biochemickými a molekulárně 
biologickými metodami, min. 
znalost AJ

l  2x na částečný pracovní úvazek 
do Ústavu klinické 
a experimentální hematologie  
1. LF UK a Ústavu hematologie 
a krevní transfuze 

l  2x na částečný pracovní úvazek 
do Ústavu nukleární medicíny  
1. LF UK a VFN

VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v oboru nukleární medicíny, min. 
5 let praxe v oboru, aktivní znalost 
AJ 

l  2x na částečný pracovní úvazek 
na Kliniku anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní 
medicíny 1. LF UK a VFN

VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v oboru, schopnost vědecké 
a publikační činnosti

l  ODBORNÝ ASISTENT/
ODBORNÁ ASISTENTKA

Všeobecné požadavky: min. 
magisterské VŠ vzdělání 
příslušného směru, jazykové 
znalosti. Praxe, vědecká 
a publikační činnost výhodou.
Předpoklady pro pedagogickou 
práci, morální bezúhonnost, 
znalost práce s PC.
Mzdové zařazení podle vnitřního 
mzdového předpisu Univerzity 
Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

l  1x na celý pracovní úvazek do 
Ústavu biologie a lékařské 
genetiky1. LF UK a VFN

VŠ lékařského nebo 
přírodovědného směru, vědecká 
práce se zaměřením na 
molekulární genetiku, znalost AJ
 
l  5x na částečný pracovní úvazek 

do Ústavu klinické 
a experimentální hematologie  
1. LF UK a Ústav hematologie 
a krevní transfuze 

l  1x na celý pracovní úvazek do 
Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK 

VŠ vzdělání pedagogického směru, 
zaměření na sportovní hry 
a sporty v přírodě, znalost 
sportovní a rekondiční masáže, 
aktivní znalost AJ, případně NJ, 
schopnost týmové práce

l  1x na částečný pracovní úvazek 
do Ústavu dějin lékařství a cizích 
jazyků 1. LF UK 

výuka latiny

l  1x na celý pracovní úvazek a 1x 
na částečný pracovní úvazek do 
Ústavu dějin lékařství a cizích 
jazyků 1. LF UK

výuka AJ

l  1x na celý pracovní úvazek a 2x 
na částečný pracovní úvazek do 
Ústavu teorie a praxe 
ošetřovatelství 1. LF UK

l  1x na částečný pracovní úvazek 
do Ústavu veřejného 
zdravotnictví a medicínského 
práva 1. LF UK

VŠ právnického směru, min. 5 let 
praxe ve zdravotnictví, 
pedagogická a publikační činnost, 
výuka medicínského práva

l  1x na celý pracovní úvazek do 
Ústavu imunologie 
a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

vědecká hodnost, min. 4 roky 
praxe v oboru bakteriologie, 
ukončená min. roční 
postdoktorální stáž, publikační 
aktivita v oboru bakteriologie, 
předpoklady pro získání 
grantových prostředků na výzkum, 
schopnost komunikace v českém/
slovenském a anglickém jazyce

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na Chirurgickou kliniku 
1. LF UK a FTN s pol. 

specializovaná způsobilost v oboru 
chirurgie, zaměření na 
miniinvazivní chirurgii, zkušenosti 
s pregraduální přípravou studentů

l  1x na celý pracovní úvazek na 
Chirurgickou kliniku 
1. LF UK a FN Na Bulovce

specializovaná způsobilost v oboru 
chirurgie, min. 10 let praxe, 
vědecká hodnost, znalost AJ

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na Kliniku nefrologie 
1. LF UK a VFN

VŠ lékařského směru, vědecká 
práce se zaměřením na nefrologii, 
znalost AJ
 
l  1x na částečný pracovní úvazek 

na IV. interní kliniku 
1. LF UK a VFN

specializovaná způsobilost v oboru 
vnitřní lékařství, event. 
absolvování interního základu, 
min. 3 roky praxe v oboru vnitřní 
lékařství

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na Kliniku pracovního lékařství 
1. LF UK a VFN

praxe v oboru profesionální 
pneumologie, vědecká hodnost

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na Kliniku tuberkulózy 
a respiračních nemocí 
1. LF UK a VFN

specializovaná způsobilost v oboru 
vnitřní lékařství a v oboru TRN, 
aktivní znalost AJ

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na Centrum adiktologie 
Psychiatrické kliniky 
1. LF UK a VFN

psycholog, min. 3 roky praxe v PL 
zaměřeném na závislosti, 
psychoterapeutický výcvik, max. 
rok do dokončení specializované 
způsobilosti, vítána praxe ve 
výzkumu v oboru, praxe 
v terapeutické komunitě

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na Kliniku rehabilitačního 
lékařství 1. LF UK a VFN

Pro organizaci a výuku studentů 
všeobecného lékařství předmětu 
„rehabilitační lékařství“, 
specializovaná způsobilost 
v rehabilitační a fyzikální medicíně 
(RFM), znalost AJ, min. 10 let 
praxe, praxe v oblasti rehabilitace 
pacientů po poškození mozku 
vítána 

l  2x na částečný pracovní úvazek 
na Revmatologickou kliniku  
1. LF UK a Revmatologického 
ústavu

specializovaná způsobilost 
v rehabilitačním lékařství nebo 
revmatologie, zkušenosti s výukou, 
min. 10 let praxe

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na Kliniku dětského 
a dorostového lékařství 
1. LF UK a VFN

VŠ přírodovědného směru se 
znalostmi biochemie, znalost AJ

l  2x na částečný pracovní úvazek 
na II. chirurgickou kliniku – 
kardiovaskulární chirurgie 
1. LF UK a VFN 

specializovaná způsobilost v oboru 
chirurgie nebo kardiochirurgie či 
cévní chirurgie
 
l  1x na částečný pracovní úvazek 

na III. chirurgickou kliniku 
1. LF UK a FN v Motole

specializovaná způsobilost v oboru 
cévní a transplantační chirurgie

l  3x na částečný pracovní úvazek 
na Urologickou kliniku 
1. LF UK a VFN

VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v urologii nebo dětské urologii, 
praxe min. 5 let

l  9x na částečný pracovní úvazek 
na Kliniku otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku 
1. LF UK a FN v Motole

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na Stomatologickou kliniku 
1. LF UK a VFN

zaměření na protetiku, 
specializovaná způsobilost v oboru

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na Neurochirurgickou kliniku  
1. LF UK a ÚVN

specializovaná způsobilost 
z neurologie, praxe v oboru min. 
10 let 

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na Neurochirurgickou kliniku  
1. LF UK a ÚVN 

psycholog se zařazením do oboru 
minimálně od roku 1991

l  DOCENT/DOCENTKA
Předpoklady pro pedagogickou 
práci, morální bezúhonnost.
Mzdové zařazení podle vnitřního 
mzdového předpisu Univerzity 
Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

l  1x na částečný pracovní úvazek 
na IV. interní kliniku 
1. LF UK a VFN

habilitace v oboru, specializovaná 
způsobilost v oboru vnitřní 
lékařství, kontinuální vědecká 
a publikační činnost v oboru, 
vědecká hodnost, jazykové 
znalosti, praxe

l  LEKTOR/LEKTORKA
Předpoklady pro pedagogickou 
práci, morální bezúhonnost, 
znalost práce s PC.
Mzdové zařazení podle vnitřního 
mzdového předpisu Univerzity 
Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

l  1x na celý pracovní úvazek na 
Kliniku rehabilitačního lékařství 
1. LF UK a VFN

min. magisterské VŠ vzdělání 
příslušného směru, bakalářské 
vzdělání v oboru ergoterapie, 
znalost AJ, min. 5 let praxe, 
zkušenosti s prací na lůžkovém 
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oddělení vítány, vědecká 
a publikační činnost výhodou

Uchazeč/uchazečka musí splňovat 
všeobecné požadavky včetně 
případných konkrétních 
požadavků uvedených 
u jednotlivých pracovních pozic.
Písemné přihlášky s vlastnoručním 
podpisem, doplněné profesním 
životopisem, doklady o vzdělání, 
kvalifikacích a praxi s přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
souhlasem v souvislosti se 
zákonem o ochraně osobních 
údajů, vše v českém jazyce, 
zasílejte do pěti týdnů po 
zveřejnění na adresu 1. LF UK, 
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.
Informace jsou uvedeny na
www.lf1.cuni.cz
 ZDN 900015591

Primář/primářka

Ředitelka Psychiatrické 
léčebny Jihlava
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primáře/primářky 
primariátu č. 2 Psychiatrické 
léčebny Jihlava. Primariát zahrnuje 
přijímací a léčebné oddělení pro 
léčbu akutních psychotických 
stavů a gerontopsychiatrické 

oddělení pro léčbu a rehabilitaci 
psychických poruch ve stáří 
s provleklým průběhem.
Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru psychiatrie, 
nejméně 10 let odborné praxe, 
organizační a řídící schopnosti, 
morální a občanská bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

Písemné přihlášky s profesním 
životopisem, doklady o vzdělání, 
výpisem z rejstříku trestů, 
osvědčením podle § 4 odst.
3 zákona č. 451/1991 Sb. 
a souhlasem s využitím 
poskytnutých osobních údajů pro 
účely výběrového řízení zasílejte 
do 21 dnů po zveřejnění na adresu: 
Psychiatrická léčebna Jihlava, 
Brněnská 54, 586 24 Jihlava.
 ZDN 900015589

n Volná místa 

Lékař/lékařka

Zdravotnická záchranná 
služba Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace
přijme na plný nebo částečný 
úvazek lékaře/ku se 
specializovanou způsobilostí

v základních oborech, 
s bezúhonností a zdravotní 
způsobilostí.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Individuální podmínky dohodnuty 
při osobním jednání.

Kontakt: MUDr. Ilja Deyl, ředitel, 
tel. 475 234 513, 724 189 723, 
e-mail: deyl.ilja@zzsuk.cz, nebo 
Eva Chlivényiová, tel. 475 234 541, 
e-mail: chlivenyiova.eva@zzsuk.cz
 ZDN 900015633

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
přijme na interní oddělení 
s akreditací v celém rozsahu lékaře 
nejlépe s ukončeným interním 
kmenem se zájmem o další 
vzdělávání v oboru vnitřní 
lékařství, revmatologie, alergologie 
či imunologie.

Nabízíme práci v přátelském 
prostředí, další vzdělávání 
a přípravu k atestaci v oboru.
Nástup možný po dohodě.
Kontakt:
e-mail: E.Niedobova@seznam.cz,
tel. 321 756 201.
 ZDN 900015638

Lékař/lékařka

Léčebné lázně 
Konstantinovy Lázně a. s.
Jsme specializované lázeňské 
rehabilitační zařízení, které se 
zabývá komplexní léčbou, 
rehabilitací a prevencí 
kardiovaskulárních chorob, 
zejména potom rehabilitací stavů 
po operacích na 
kardiovaskulárním systému 
tuzemských i zahraničních 
pacientů.

K dispozici máme celé spektrum 
neinvazivních diagnostických 
přístrojů pro onemocnění srdce 
a cév, stejně jako nově vybavenou 
biochemickou laboratoř.

Pro doplnění pracovního týmu 
našich lékařů hledáme:
l  lékaře s atestací z kardiologie
l  lékaře s atestací I. stupně 

z interny
l  lékaře s atestací z FBLR

Znalost německého jazyka vítána.
Nabízíme zajímavou práci 
v přátelském kolektivu, dobré 
platové podmínky a možnost 
přidělení služebního bytu nebo 
služebního automobilu.
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Přihlášky doplněné životopisem 
a kopiemi dokladů o vzdělání 
zasílejte na adresu společnosti:
Léčebné lázně Konstantinovy 
Lázně a. s., k rukám ředitele 
společnosti, Plzeňská 58,
349 52 Konstantinovy Lázně, 
e-mail:
wenzlova@konstantinovy.cz
 ZDN 900015639

Anesteziolog

Svitavská nemocnice, a. s.
přijme lékaře na ARO, 
specializovaná způsobilost v AR 
vítána.
Možnost odborného růstu na 
akreditovaném pracovišti.
Pomoc vedení nemocnice při 
řešení bytové situace.
Kontakt: prim. MUDr. Ettl,
tel. 461 569 320, 461 569 414, 
e-mail: ettl@nemsy.cz.
Písemné nabídky doplněné

profesním životopisem zasílejte na 
adresu: Svitavská nemocnice, a. s., 
ředitelství, Kollárova 643/7,
568 25 Svitavy.
 ZDN 900015635

Lékař/lékařka

Nemocnice Brandýs n. L./
Stará Boleslav
přijme do HPP pro:
chirurgické odd.:
l  lékaře atest. v oboru chirurgie 

na pozici vedoucího lékaře 
chirurgických ambulancí

l  lékaře s atestací II. st. či 
přiznané specializované způsob. 
v oboru chirurgie s možností 
funkčního místa

l  lékaře absolventa zařazeného do 
oboru chirurgie nebo 
s ukončeným kmenem v oboru 
chirurgie

Kontakt: prim. Oktábec,
tel. 326 902 550, e-mail:
zbynek.oktabec@pphospitals.cz

interní odd.:
l  lékaře na plný pracovní úvazek
specializace v oboru výhodou, plat 
podle vzdělání a praxe, nástup 
ihned

Kontakt: prim. Němec,
tel. 326 902 530, 602 388 850, 
e-mail:
tomas.nemec@pphospitals.cz
 ZDN 900015593

Všeobecná sestra

Chrudimská nemocnice, a. s., 
Václavská 570,
537 01 Chrudim
přijme všeobecné sestry do 
směnného provozu.

Nabízíme náborový příplatek
5000 Kč po uplynutí zkušební 
doby.

Kontakt: personální odd.,
e-mail: kucerova@nemcr.cz,
tel. 469 653 141.
 ZDN 900015587

Lékař/lékařka

Nestátní zdravotnické 
zařízení v centru Prahy
přijme do služeb všeobecného 
lékaře s výbornou znalostí 
anglického jazyka.

Kontakty: tel. 739 158 444,
e-mail: info@doctor-prague.cz
 ZDN 900015590

Dermatolog

Hledáme dermatologa pro 
kožní zařízení v Praze 8
Info na tel. 603 222 123.
 ZDN 900014644

Zdravotní sestry

AV Care, s. r. o.
přijme zdravotní sestry do 
ŠVÝCARSKA!
Atraktivní finanční a pracovní 
podmínky!

Požadujeme: vzdělání a praxi 
v oboru, NJ na komunikativní 
úrovni.

Informace: www.avcare.eu
e-mail: info@avcare.eu
tel. 775 550 822, 591 130 306.
 ZDN 900013143

Endokrinolog

Soukromá ambulance 
v Říčanech u Prahy
přijme lékaře s atestací v oboru 
endokrinologie na 1–2 dny

v týdnu.
Nabízím dobré finanční 
ohodnocení.

Zájemci hlaste se na e-mail: 
endokrinolog@email.cz nebo na 
tel. 606 384 404.
 ZDN 900015263

Oftalmolog

Oční centrum v Novém Jičíně
přijme na plný úvazek 
oftalmologa.
Nabízíme: nadstandardní plat, 
práci v dobrém kolektivu 
s podporou profesionálního růstu.
V případě potřeby pomůžeme při 
zajištění ubytování.
Kontakt: Ing. Jan Ludva,
tel. 602 517 426,
e-mail: ludva@ocni-centrum.cz
 ZDN 900015264

Více pozic

Soukromé ambulantní 
zdravotnické zařízení 
v Praze 2
přijme do svého týmu lékaře 
těchto oborů:
l  ortopedie
l  FBLR
l  praktický lékař
l  asistent hygienické služby 

k obhlídkám pracovišť
l  dermatologie (se zaměřením na 

periferní cévní systém se znalostí 
sonografických vyšetření)

Možno na plný i částečný úvazek.
Platové podmínky podle osobního 
jednání.

Písemné nabídky zasílejte prosím 
na e-mail: smidova@medikaal.cz
 ZDN 900011818

Sestra

Gynekologická ordinace 
v Praze 4
přijme sestru do ordinace.
Nástup možný ihned.

Tel. 723 377 477.
 ZDN 900012857

n Prodám 
Soukromá společnost 
prodává předváděcí Scanner 
Ausonic Opus plus 3F pro 
gynekologii se sondami 
abdominální 
a endovaginální za
185 000 Kč.
Možnost i na splátky nebo 
pronájmu.
Ing. Jaroš Rajmund
tel. +420 777 254 500,
e-mail: eosg@volny.cz
 ZDN 900014616
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Člověk má dělat to, nač má síl 
životopis, který vznikl na podkladě desítek rozhovorů 

s jejími nejbližšími přáteli, rodinnými příslušníky, 
kamarády z dětství a mládí, prominentními 

i „obyčejnými“ chartisty a spolupracovníky z Hradu 
nebo Výboru dobré vůle.

Chtěli jsme zabít Hitlera 
Spiknutí proti Hitlerovi ve vzpomínkách posledního 

přímého účastníka operace „Valkýra“ -  pokusu 
o atentát na Adolfa Hitlera 20. července 1944. 

darujte předplatné!
Objednejte na www.mf.cz a stáhněte si dárkový certifi kát!

Tato akce platí do 6. 12. 2009 nebo do vyčerpání zásob. Dárky 
jsou rozesílány do 6 týdnů od obdržení platby za předplatné. 
Všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz

ZD
N

 11
0

9

Jednoduše zavolejte své
osobní údaje a info 
o požadovaném předplatném 
a periodiku na 800 300 302
– tato služba je zcela zdarma!

jméno

příjmení

společnost

obor

ulice

město a PSČ

e-mail

telefon

způsob platby

datum

podpis

poštovní poukázka

faktura, IČ/DIČ:

SIPO, číslo SIPO:

Svojí objednávkou dává předplatitel společnosti Mladá fronta a. s. souhlas se 
zpracováním poskytnutých údajů k jejím marketingovým účelům a prohlašuje, 
že se seznámil s poučením o ochraně osobních údajů uveřejněným na www.
mf.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Upozorňujeme předplatitele na práva 
poskytovatele údajů vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb.

Předplatné si můžete nově 
objednat i formou SMS na 
tel. č. 900 09 06 ve tvaru: 
ZDN ABO ZDN1109 
jméno, příjmení, adresa 
předplatitele.
Cena SMS je 6�Kč včetně DPH. 

Službu provozuje goNET s. r. o. 
Technicky zajišťuje MobilBonus s. r. o.
Help line 777 717 535 po–pá 9.00–17.00. 

Rychle a pohodlně můžete 
objednat předplatné také 
přes e-mailovou schránku:
mf.prstc@cpost.cz
anebo vyplněním 
elektronického formuláře 
přímo na www.mf.cz

telefonickySMS kuponem – poštoue-mailem

Ano, objednávám předplatné 
časopisu Zdravotnické noviny 
a souhlasím se zpracováním 
poskytnutých údajů k marke-
tingovým účelům MF a. s. a pro-
hlašuji, že jsem se seznámil 
s poučením o ochraně osobních 

údajů uveřejněným na www.mf.cz. Poskytnutí údajů je dob-
rovolné. Vyplněný kupon zašlete na adresu: POSTSERVIS –
předplatné, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9

roční

dvouleté

roční studentské

předplatné
 roční za 1196 Kč
 studentské roční za 598 Kč
 (pouze se zaslaným potvrzením o studiu)

 dvouleté za 2080 Kč Člověk má dělat to, nač má síl 
životopis, který vznikl na podkladě desítek rozhovorů 

Člověk má dělat to, nač má síl Člověk má dělat to, nač má síl 
životopis, který vznikl na podkladě desítek rozhovorů 

Člověk má dělat to, nač má síl 
životopis, který vznikl na podkladě desítek rozhovorů životopis, který vznikl na podkladě desítek rozhovorů 

598 Kč

Člověk má dělat to, nač má síl 
životopis, který vznikl na podkladě desítek rozhovorů 

Dárek
knihy

Člověk má dělat to, 

nač má sílu a Chtěli 

jsme zabít Hitlera 

v hodnotě

578 Kč 
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