
Ve středu 18. května od 9.00 do 15.00 probíhal v areálu Hamzovy 
léčebny Den dětí s dobrovolníky. Představilo se na něm více než 10 
neziskových organizací, které si připravily hravé úkoly pro děti i dospělé. 
Návštěvníci se během nich učili poznávat problémy života 
s handicapem, mohli  si vyzkoušet různé sportovní soutěže. Nakonec 
všichni dostali drobnou odměnu.  

V pořadí již druhý Den dětí s dobro-
volníky v Luži uspořádala Koalice 
nevládek Pardubicka společně 
s Hamzovou léčebnou a Pardubic-
kým krajem. Vstup byl pro všechny 
zdarma. 

Smyslem celého dne je poznání čin-
nosti neziskových organizací, mož-
ností dobrovolnictví a také překoná-
vání různých bariér, se kterými 
se setkávají hendikepovaní.  
„Během dne si mohli moci všichni 
procvičit jemnou motoriku, pozná-
vat předměty poslepu nebo potré-
novat rovnováhu na balančních 
podložkách. Podobný program má-
me i na dalších dnech s dobrovolní-
ky a vždy přitahuje velkou pozor-
nost, pro všechny je to něco nové-
ho,“ vysvětluje radní Pardubického 
kraje Pavel Šotola, který převzal 
záštitu. 
Během dne mohli všichni navštívit 
hrad Košumberk a poutní chrám 
Panny Marie Pomocné na Chlumku. 
Každý návštěvník měl také možnost 
podílet se na malbě společného 
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Hamzovy léčebny 

Den dětí s dobrovolníky  

obrazu stromů, jehož inspirací 
bylo prostředí arboreta Hamzovy 
léčebny. Obraz předkreslila par-
dubická malířka Monika Bičíková 
a na místě jej dotvořila společně 
s ostatními. 
„Botanické zahrady i veřejná ar-
boreta mají svou tradici a hlavně 
náplň, a to především osvětovou, 
vzdělávací, ale samozřejmě i zá-
chrannou a pěstební. I Hamzovo 
arboretum má svou tradici a ná-
plň. Park přináší prostor nejen pro 
chůzi, posilování, ale velmi pozi-
tivně ovlivňuje i psychiku a navíc 
přináší také hlubší poznání příro-
dy. Jsem velmi rád, že můžeme, 
nejen pacientům naší léčebny, ale 
i dětem z okolních základních 
škol, vytvořit prostor pro zajímavé 
poznávací aktivity,“ říká MUDr. 
Václav Volejník, CSc., ředitel 
Hamzovy léčebny. 
Záštitu nad akcí převzala také mís-
topředsedkyně Senátu Parlamen-
tu ČR Miluše Horská. Říká: „Areál 
Hamzovy léčebny i její pomoc pa-
cientům dobře znám. Jsem proto 
ráda, že jsme mohli již poněkoli-
káté spojit síly a připravit zábavný 
a zároveň osvětový program 
o činnosti neziskovek a překoná-
vání bariér,“ těší akce senátorku 
Miluši Horskou, která je i místo-
předsedkyní spolu pořádající Koa-
lice nevládek Pardubicka. 

Mgr. Michal Chlumský, KONEP 
 



úspěšně organizovaným náměst-
kyní ošetřovatelské péče paní 
Jaroslavou Zavoralovou. 
„V posledních 15 letech má tato 
oslava, k radosti všech, v zásadě 
podobný průběh. Popřát a podě-
kovat našim pracovnicím i pra-
covníkům totiž opět  přijela sku-
pina  Rangers Band pod vedením 
Jiřího Kaleše a celý večer provázel 
svým  kouzelným hlasem a milým 
hlasem pan Petr Salava. Díky ně-
mu vlastně přála našim pracovni-
cím i celá skupina Amfora, která 
celoročně  zajišťuje sbírku finanč-
ních prostředků pro možnost do-
plnění povětšinu přístrojového 
vybavení pro děti či dospělé paci-
enty v léčebně“, říká Jaroslava 
Zavoralová, náměstek Ošetřova-
telské péče. A pokračuje: „Letos 
to bylo 30 000, ale celkem to je 
již více než půl miliónu. Všichni 
přítomní se znovu rozezpívali na 
známé texty a celé kapele děko-
vali. Rangers Band dobře vědí, že 
v Hamzově léčebně jsou doma 
a mají tu své vlastní prostředí 
a nadšené posluchače.“  
Milou návštěvou pro léčebnu byli 
i zástupci firmy Pragomedica.  
Díky nim se v tomto roce 
v léčebně podařilo spustit do pl-
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V pondělí 16. května 2016 pro-
běhlo v Hamzově léčebně v Luži 
Košumberku slavnostní odpoled-
ne, při kterém si všichni připomí-
nali významnou a zodpovědnou 
práci pracovnic a pracovníků ne-
jen ošetřovatelské péče, ale 
všech zdravotníků. Všichni víme, 
že právě obětavost, ale dobré 
znalosti a také dobré srdce všech, 
kteří naplňují ošetřovatelskou 
péči, jsou to hlavní, co potkává 
pacienty na lůžku v rehabilitač-
ním zařízení. Práce sester 
i dalších pracovníků, kteří spolu 
s odbornou skupinou fyzio, ergo-
terapeutů ale dalších, tvoří zásad-
ní náplň léčebné činnosti Hamzo-
vy léčebny. Proto si právem, spo-
lu s těmito pracovnicemi v těchto 
oborech, připomínáme význam 
tohoto dne, který má historické 
kořeny celosvětově. V léčebně to 
byl již 15. den ošetřovatelství, 

 

Oslava Dne ošetřovatelství 

né funkce zcela nový, moderní 
systém ošetřovatelské dokumen-
tace pod názvem Nancy. „Všichni 
v léčebně věří, že tento digitální 
program usnadní náročnou nut-
nost přesné zdravotnické doku-
mentace všech pracovníků léčeb-
ny ve zdravotnických pracoviš-
tích. Je dostatečně přívětivý 
a intuitivní a navíc též učenlivý, 
takže se podařilo v krátké době 
zajistit aplikace i ro odchylné po-
žadavky v rámci rehabilitačního 
ústavu. Vedení léčebny proto 
děkuje této firmě za dosavadní 
skvělou spolupráci, dodává 
MUDr. Václav Volejník, CSc., ředi-
tel Hamzovy léčebny.  V rámci 
Dne ošetřovatelství děkuje všem 
svým pracovnicím a pracovníkům 
za trvale vynikající aktivní pracov-
ní nasazení a profesionální výko-
ny.  
 
MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel  HL 

 

ubývá vody v krajině. Všechny ideály, 
které tu dnes sdílíme, jsou tím, čím 
můžeme Zemi pomoci,“ pronesla Milu-
še Horská, místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR a pořádající Koalice 
nevládek Pardubicka.  
Na oslavě Dne Země se každoročně 
podílí také Pardubický kraj. „Těší mě, 
že oslav Dne Země po kraji přibývá 
a jsem rád, že u toho všeho jsou nezis-
kovky. O naši Zemi je potřeba neustále 
pečovat, s tím však souvisí i péče 
o mezilidské vztahy. A právě k tomu 
svou činností přispívají neziskové orga-
nizace,“ nechal se slyšet Pavel Šotola, 
radní Pardubického kraje zodpovědný 
za sociální péči a neziskový sektor.  

O svá přání Zemi se podělily také děti. 
V „Knize přání Zemi“ se objevily vzkazy, 
ve kterých si děti přejí, aby se přestala 
zabíjet zvířata, omezily auta nebo třídil 
odpad. Mnoho z nich zároveň ve svém 
přání slíbilo, že budou chránit přírodu 
a pomáhat druhým. 

Jana Zavřelová, DiS. , referent PR, propagace 

Pardubické Pernštýnské náměstí ožilo 
22. dubna oslavou Dne Země. Den 
plný her s  neziskovými organizacemi 
přilákal na 1000 návštěvníků. K vidění 
byla módní přehlídka oblečení z dílen 
neziskovek nebo malování společného 
uměleckého díla „Voda v krajině“.  
Den Země pořádá šestým rokem sdru-
žení neziskových organizací Koalice 
nevládek Pardubicka. Smyslem oslavy 
je šíření myšlenky ochrany přírody a to 
především mezi těmi nejmladšími – 
žáky základních a mateřských škol 
z Pardubicka.  
„Važme si toho, v jakém prostředí mů-
žeme žít. Ale k tomu, aby se zlepšovalo, 
je potřeba přiložit ruku k dílu. Dějí se 
různé nepravosti, kácejí se pralesy, 

Zasloužená oslava  práce sester ke dni ošetřovatelství  - obětavost,  dobré znalosti, upřímné srdce všech, 
kteří naplňují ošetřovatelskou péči, jsou to hlavní, co potkává pacienty 

Den Země v Pardubicích 
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Zpráva Ř HL z jednání RŘ č. 09/2016/RŘ, konané 2. 5. 2016     

MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel HL  

ÚKOLY: 
06/09  Zpracovat poptávku na systém  žaluzií  pro SRJ – JZ strana. Realizace  dle cenové nabídky.  Zajistí: N HTS 
 
 HL MUDr. Volejník,CSc.: 

 poděkoval za bezvadné zajištění a průběh konference II. košumberský den.   N ZP se připojuje 
 řešena personální situace – viz body N ZP. Bude řešeno s primáři na samostatné schůzce. 
 změna organizačního řádu – Mgr. Dušková bude nově řízena N Oš. V PRAV – zároveň bude provedena 

změna Příručky kvality. N  ZP připomíná k řešení metodické řízení OPT – předpokládá snížení svého 
úvazku k 1.1.2017. Bude nutno řešit i funkci vedoucího technika OPT 

 informoval o plánovaném jednání na MZ ČR. Probíhají další diskuse k vývoji následné rehabilitace v ČR  
 11.5. proběhne jednání se zástupci LF HK o možnostech získání mediků do HL 

N Oš  Zavoralová: 
 podala informaci o NÚ v pavilónu V - návrh opatření – čipy, hlídací agentura.  Závěr:  N HTS – projednal,  

situace objasněna, V PRO řešil i s vedením agentury. Čekáme na zprávu od Policie ČR. 
 v HL proběhne setkání  expertní skupiny v soc. oblasti pro osoby s poškozením míchy ZSP dne 6.10.2016  

s prohlídkou naší léčebny (dle domluvy). Zajistí ve spolupráci s Mgr. Gieslerovou a V OVS   
 předložila ke schválení text do provozních řádů nebo pokynů průvodcům. Závěr:  RŘ souhlasí po úpravě. 
 inspekční pokoje C -  příprava podkladů - pokud budou finanční prostředky, navrhuje provést výměnu 

vybavení inspekčních pokojů a vyšetřoven – zatím doporučuje provést přípravu, projekt na vybavení 
nábytkem. Je již částečně zpracováno od Ing. Jekla, při této výměně bude nutné provést rekonstrukci 
elektroinstalace a vody – prosí o zpracování cenové kalkulace 

 navrhuje sjednocení a doplnění zásobníků toaletního papíru – celkem 80 ks.  Závěr: RŘ souhlasí. 
N  ZP MUDr. Klapalová: 

•  informovala o současné situaci v kategorii lékařů. Nutno řešit i situaci v logopedii. 
•  primáři požádáni o návrh  možných administrativních  změn v dokumentaci,  event. jiné organizaci             
 na oddělení tak, aby bylo uleveno lékařům od nadměrné dokumentace (při zachování zákonných norem). 

V PRAV JUDr. Chudoba: 
•  připomíná revizi řízené dokumentace. 

Mgr. Mračnová: 
•  s V IT projednala možnosti elektronického  připomínkování  smluv (ověřování).  
•  požádala o předání plných mocí ke zpracování do jednotného vzoru. 

N RHB Vopařilová: 
•  informovala o schůzce se zástupci MPSV o  projektu  pracovišť ergodiagnostiky ve spolupráci s Úřady 

práce při  zajištění pracovních míst pro osoby s dlouhodobou PN.  Ř HL – musíme se účastnit. 
N PER Ing. Tefrová: 

 požádala primáře o vytipování činností, které bychom mohli převézt z činnosti lékařů na SZ 
•  nutno řešit kvalifikační dohody 
•  centrum andragogiky – poslán návrh, o co bychom měli zájem 

N EÚ Ing.Ditrichová: 
•  úprava změny ceny energií bude provedena v roce 2017 
•  výsledovka 1.Q 2016  - nárůst spotřeby vody ve sledovaném období. Dle vyjádření N HTS  se jednalo       
 se o havárii v AT stanici. Bylo opraveno a zabezpečeno. 
•  hipoterapie – předložila návrh na úpravu ceny  – zpracován dodatek ke smlouvě. 
•  střediskové hospodaření -  primáři seznámeni s tabulkou controllingu, měsíčně se aktualizuje stav  

N HTS Ing. Půža 
• N HTS předložil předběžnou zprávu ze šetření stavu  provozu mobilních telefonů v HL.  Na příští RŘ bude 

dokončeno s ohledem na připomínky náměstků  a možnosti smlouvy s poskytovatelem. 
• investiční plán (návrh úpravy k 15.4.2016 viz příloha) pro rok 2016 s  výhledem na roky 2017 a 2018 

Požádal  všechny náměstky, aby si připravili případné návrhy na doplnění s vědomím, že bude nutno  jiný 
investiční záměr vyřadit nebo přesunout na dalšího období. K řešení je zateplení bazénu v pavilónu G,      
Ř HL - zateplování a výměny oken. Ř HL – další revizi Investičního plánu předložit na první RŘ v červnu. 
Závěr: RŘ souhlasí s předloženou změnou č. 2. 

• 3.5. plánovaná SC do RÚ Hrabyně – informace a zkušenosti  k novému spisovému systému 



 
 
 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna   
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži - Košumberku, 
referát marketingu a PR 
Vydáno dne:  24. 5. 2016 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v dubnu 
Nábělková Alice  fyzioterapeut pavilónu M 
Kamenická Stanislava fyzioterapeut pavilónu E 
Čáslavková Eva  kuchař OVS 
Mrázková Květa  dělník v prádelně 
Dvořáková Linda  dělník v prádelně     

Nástupy do pracovního poměru v květnu 
Christovová Vlasta  dělník v prádelně /za pracovní neschopnost/ 
Charbuský Jakub  kuchař OVS 
Bureš Pavel   obuvník OPT 
Slavíková Libuše  fyzioterapeut pavilónu G 
Havlová Hana, DiS.  sestra pavilónu C 
Zlesáková Radmila  fyzioterapeut pavilónu M 
Zlesáková Hana  technický  pracovník HTS /za pracovní neschopnost/   

V květnu nastoupili na odbornou praxi v HL 3 studenti, a to v oboru fyzioterapie, 
logopedie a na úseku HTS. 
 
V květnu 2016 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

25 let       Fišmanová Zdenka   mzdová účetní, ředitelství 
30 let       Hušák Jiří    ortotik-protetik, OPT 
              MUDr. Volejník Václav, CSc. ředitel léčebny 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 
Ing. Bohuslava Tefrová, náměstek PER a PAM 

Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

 

ABI REHA v Pardubicích již po dvanácté 

Nedílnou součástí výstavy je národní 
kolo abilympiády, které přivádí 
každoročně do Tipsport arény 
v Pardubicích všechny, které přímo 
nebo nepřímo zasáhla nějaká zdravotní 
komplikace. Tímto propojením je tato 
akce unikátní. I Hamzova léčebna 
se účastnila po dvanácté. 
Malou expozici již druhého ročníku 
Odlesků abilympiády jsme v rámci 
Kreativu představili v Pardubicích již 
podruhé a 3D origami, vyrobené našimi 
dětskými pacienty budilo u návštěvníků 
obdiv i úctu. Tato zajímavá aktivita 
se od příštího roku stane jednou 
ze soutěžních disciplín.  
 

Jana Zavřelová, DiS. , referent PR, propagace 

Výstava rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky ABI-REHA 2016 již 
po dvanácté přivítala ve dnech 20. - 21. května své návštěvníky.  


