
Měli bychom být hrdí na práci našich předchůdců, protože jsme jejich 
následovníci. Vzešli jsme z této minulosti. Již desetiletí se vedení léčebny 
stará o zachování potřebných historických materiálů, dosud jen v podobě 
vlastně jen písemné. Ale jak vidíte okolo sebe, tiše jsme „schovávali“ 
i starý nábytek a předměty denní potřeby. 
Nemohu nevzpomenout na krásnou Wolkrovu báseň Věci:  
„Miluji věci, … tolik by chtěly trochu si porozprávět! … a také miluji celý 
svět.  
I my si chceme vážit života. Zatím v těchto skromných podmínkách 
chceme  přiblížit našim pacientům i návštěvníkům střípky z minulosti. 
Najdete tu jen „obyčejné“ věci denního života před sto lety i poměrně 
nedávné. Ale vývoj okolo nás jde tak rychle. Chceme proto jen 
připomenout, že tzv. fortel a krása byly často nedílnou součástí 
i obyčejných věcí. A také, že se i stále máme z minulosti co učit. 
Vždyť právě úžasný odkaz pana profesora Hamzy je výzvou pro nás pro 
všechny.“                    V. Volejník 
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Hamzovy léčebny 

Centrum historie HL 

Otvíráme malé Centrum historie Hamzovy léčebny. Věřím, že po 116 
letech úspěšné práce Hamzovy léčebny je správné i takto pečovat o svou 
minulost.  
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V Centru historie Hamzovy léčeb-
ny jsou vystaveny exponáty z do-
by léčby tuberkulózy i pozdější. 
„Již desetiletí se vedení léčebny 
stará o zachování potřebných his-
torických materiálů, dosud vlast-
ně jen v podobě písemné. Ale jak 
vidíte okolo sebe, tiše jsme scho-
vávali i starý nábytek a předměty 
denní potřeby,“ řekl ředitel léčeb-
ny Václav Volejník. 
Podle něj stojí za připomenutí, že 
takzvaný fortel a krása byly často 
nedílnou součástí i obyčejných 
věcí. A také, že se i stále máme 
z minulosti co učit. „Vždyť právě 
odkaz pana profesora Hamzy je 

 

Hamzova léčebna v Luži-Košumberku otevřela nové minimuzeum 

výzvou pro nás pro všechny,“ do-
plnil ředitel. 
Čtyři místnosti nabízejí pacientům 
a návštěvníkům pohled na historii 
skrze písemnosti a řadu exponátů, 
nechybí oddělení ošetřovatelské 
péče i přiblížení historie arboreta, 
na jehož dnešní kráse a kvalitě má 
podíl také dlouholetá spolupráce 
se známým botanikem Václavem 
Větvičkou. 
„Exponáty jsou různorodé, bylo 
těžké je třídit. Návštěvníky zajímá 
například řada původních rentge-
nových snímků pacientů, zachycu-
jících tuberkulózu plicní i kostní, 
skoliózu i další ortopedické choro-

by. Máme velké fotografie o pro-
vozu zemského ústavu i třeba 
bronzovou plaketu Tomáše Garri-
gua Masaryka, která byla umístěna 
v někdejší Masarykově škole, po-
stavené v roce 1925. V době 
Gottwaldovy léčebny musela být 
skryta,“ řekla referentka léčebny 
Jana Zavřelová. 
Největší léčebna svého druhu 
v republice 
V expozici nechybí modelový po-
koj ošetřovatelské péče s původ-
ním nemocničním nábytkem, kam-
na, váha, koupací vaničky, dobové 
školní pomůcky. Anebo několik 
výtisků slavného Hamzova románu 
Šimon kouzelník, knížky o zaklada-
teli léčebny či některé jeho myš-
lenky - například: „Zvláštní péče 
léčebná sluší nejen tělu, ale i duši 
dítěte.“ 
Hamzova odborná léčebna pro 
děti a dospělé je s pěti stovkami 
lůžek v 11 pavilonech největším 
zařízením svého druhu v České 
republice. Léčbu a potřebné služby 
zajišťuje 550 zaměstnanců. 
Lékař, spisovatel a protirakouský 
odbojář František Hamza (1868 -
1930) založil dětskou léčebnu 
v roce 1901, nejprve ji vedl ve 
vlastní režii. V roce 1908 dosáhl 
jejího převzetí do správy země 
České a zůstal do roku 1919 jejím 
ředitelem. Děti z chudých rodin 
v ní léčil zdarma. 
 
autor: Jaroslav Hubený 
foto: Radek Kalhous, MAFRA 
zdroj: http://pardubice.idnes.cz/ 
 

Otevírací doba  Centra historie HL 

pondělí a čtvrtek 
od 15.15  - 17.15 hodin 
změna otevírací doby vyhrazena 

Hamzova léčebna v Luži - Košumberku byla založena v roce 1901 jako první léčebný ústav pro  
tuberkulózní a skrofulózní onemocnění ve střední Evropě. Jeho historii připomíná nové minimuzeum. 
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Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Zápisy z porad vrchních sester a zápisy z porad primářských budou zasílány vždy přímo jak vrchním sestrám, 

tak primářům a naopak. 
 Poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a otevření Centra historie HL. 
 Novým náměstkem pro zdravotní péči MZ ČR je MUDr. Prymula. 
 Informoval o novém vedení nemocnic Pardubického kraje. 

N Oš Jaroslava Zavoralová  
 Informace o exkurzi ze Střední zdravotnické školy z Ústí nad Orlicí – 11. 4. 2017 od 9 hodin, čtyřicet 

studentů  a dva doprovody.  
 Ve dnech 13. – 15. 2. proběhl lékový audit  

N ZP MUDr. Alena Klapalová 
 Informovala o úspěšné reprezentaci na konferenci v Boskovicích - aktivní účast - Mgr. Teplá. 
 Přihlášena přednáška na Kubátovy dny na 17.-18. 3. Praha – Bc. Gregor.  
 Objevily se další poruchy na přístrojích z grantu před deseti lety.  
 Začínáme opět vracet návrhy pro přeplněnost. 
 Při jednání v Pardubické nemocnici MUDr. Jáchym ocenil znalosti pí. Ročňové k nabídce vozíků. 

V PRÁV Mgr. Markéta Mračnová: 
 Informovala o stavebních úpravách v 1. NP ředitelství  

N RHB Ludmila Vopařilová 
 Požádala o navýšení plánu vzdělávání, RŘ souhlasí.   
 Upozorňuje na opakující se problém v ambulantní rehabilitaci. Objevují se pacienti s kožními 

onemocněními. Fyzioterapeut na to není předem upozorněn, přijde se na to mnohdy náhodou.  
N PER/PaM Ing. Bohuslava Tefrová 

 Ke zvážení možnosti výdajů z FKSP pro zaměstnance, viz vitamínové balíčky v roce 2016.  
Závěr: RŘ doporučila pro rok 2017 nákup vitamínových balíčků  

N EÚ Ing. Jarmila Ditrichová 
 Pro zajištění hladkého průběhu výběrového řízení je nutné hlásit včas V CN nákupy přístrojů, vybavení 

apod. 
N HTS Ing. Jiří Půža  

 Zahájení opravy střechy ředitelství dodavatelskou firmou Makula je plánováno na 3. 4. 2017. 
 Po ukončení lhůty na odvolání se stává oficiálním dodavatelem dostavby rekonstrukce pavilónu E firma 

RONELI SE. Smlouva bude podepsána - předpoklad 8. 3. 2017 
 Předložil návrh metodického postupu k zabezpečení údržby komunikací v zimním období s řešením 

kalamitních situací.      
            Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová 

Zpráva Ř HL z jednání RŘ č. 3 a 4/2017/RŘ konaných dne 6. 2.  a 6. 3. 2017  

Květina u pomníku MUDr. Františka Hamzy 

6. března uplynulo 93 let od odhalení pomníku s reliéfem MUDr. 
Františka Hamzy. Bývalo tradicí, že každoročně, vždy v den narozenin 
MUDr. Hamzy (právě 6. března), pokládaly děti k pomníčku květiny jako 
projev úcty k zakladateli ústavu, proto jsme ji s úctou k profesoru 
Hamzovi obnovili. 
Pomník byl postaven v roce 1924 v prostoru mezi pavilóny B-F-A, 
v padesátých letech minulého století byl přemístěn na místo, kde 
se nachází dnes. 

Žulový balvan přivezli z prosetínských lomů přísedící Zemského správního 
výboru ústavu Václav Ksandr a tehdejší ředitel ústavu MUDr. Jan Janeček. 
Pamětní desku zhotovil akademický sochař Jaromír Mára.  

 



 
 
 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna   

Hamzova odborná 
léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži - Košumberku, 
referát marketingu a PR 
Vydáno dne:  15. 3. 2017 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v únoru 
Feješová Lubomíra, MUDr.   lékař pavilónu G 
 
Nástupy do pracovního poměru v březnu 
Na odbornou praxi v HL nastoupili dva studenti v oboru logopedie. 
 
 
V březnu 2017 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci 
 
30  let  Rožková Milada  asistent ředitelství 
  Kopecký Jaroslav  ortotik-protetik OPT 
35 let  Peterková Danuše  technický pracovník HTS  - TO 
 
    Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 
 

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

Pozvánka na kulturní akce 

Srdečně Vás zveme na  
12. jarní otevírání Hamzova parku a arboreta 

dne 27. dubna 2017 od 14 hodin v Konferenčním sálu  

 

Program: 
14.00 - 14.30  úvodní slovo MUDr. Václava Volejníka, CSc., ředitele HL 
14.35 - 15.15   Květen přede dveřmi - Václav Větvička   
15.30 - 15.45 prohlídka Centra historie HL   
15.45 - 16.00  slavnostní otevření dětského hřiště  
16.00 - 16.45 procházka parkem s Václavem Větvičkou 
17.30 - 18.15 autorské čtení Václava Větvičky  

Veselé Velikonoce  
Tvořivé dílny pokračují v Centru historie 
 
  3. dubna - Velikonoční ovečky 

  6. dubna - Velikonoční zajíci 

10. dubna - Velikonoční kuřátka 

13. dubna - Velikonoční dekorace 


