
Zahájení se ujal primář rehabilitační-
ho oddělení pan MUDr. Pavel Remeš.  
Po jeho přivítání následovalo pár slov 
od ředitele Hamzovy léčebny MUDr. 
Václava Volejníka, CSc.  
Hlavním cílem sobotní akce bylo se-
známit veřejnost s prevencí míšního 
poranění. Tohoto úkolu se skvěle 
zhos-l se svou přednáškou dřívější 
pacient Hamzovy léčebny Pavel Brož 
s kolegyní Jarmilou Onderkovou, kte-
ří společně pod záš-tou VZP pracují 
na celostátním projektu „VZPoura 
úrazům“. Projekt je zaměřen právě 
na prevenci úrazů a nehod u dě6 
a mladistvých. Dílčím cílem sobotní 
akce bylo našlapat co nejvíce kilome-
trů na ergometrech, motomedech 
a handbike trenažérech. 
Podařilo se najet skoro 270 km a kaž-
dý z účastníků obdržel za svůj výkon 
pamětní medaili. Zájemci se také 
mohli zúčastnit komentované pro-
hlídky Spinální rehabilitační jednotky, 
prohlédnout a seznámit se s kom-
penzačními pomůckami od firem 
B Braun, Coloplast a Inter Meta, kte-
ré dodávají zdravotnický materiál do 
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léčebny a měly na akci výstavku 
svých výrobků.  Akce měla také svůj 
benefiční podtext. Účastníci bene-
fiční akce darovali částku ve výši 
5 800 Kč, která bude dále použita na 
rekonstrukci Spinální rehabilitační 
jednotky. 
Jsme rádi, že se akce zúčastnilo ko-
lem 60 účastníků, včetně ředitele 
léčebny, paní náměstkyně ošetřova-
telské péče Jaroslavy Zavoralové 
a náměstkyně rehabilitace paní Lud-
mily Vopařilové, která navíc přímo 
pomáhala s organizací akce, za což jí 
patří obrovský dík.  
Poděkování také patří sponzorům za 
zajištění občerstvení a hlavně všem 
zaměstnancům Spinální rehabilitač-
ní jednotky, kteří obětovali svůj vol-
ný čas a pomáhali při přípravách 
a konání celé akce. Děkujeme! 

Mgr. Matěj Skýba, staniční sestra SRJ 

V sobotu 9. září. 2017 při příležitos- Mezinárodního dne poranění míchy 
uspořádala Spinální rehabilitační jednotka ve spolupráci s VZP a TJ 
Léčebnou Košumberk benefiční akci „Kilometry pro spinálku“.  



Úkoly: 
BYTY RŘ souhlasí se zprávou a návrhy z jednání bytové komise 28. 8. 2017.  
EKONOMIKA N EÚ informovala o hospodaření za 1-7/2017. Jsme cca na úrovni r. 2016. 
GDPR  Připomenuto zamykání počítače při opuštění pracoviště – doporučený postup:  
  (FN + L nebo Windows klávesa + L). 
  Ř HL – základ je plnit zákon 372 a akreditační standardy. 
OPT HL N ZP informovala o jednáních se zástupci Pardubické nemocnice, dále o projektu pod  
 názvem „Zdravá noha“ -  vyšetření žáků pardubických škol tenzometrickou plošinou. 
 
Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 

• Na MZ ČR bude zaslána naše žádost o finanční prostředky na zateplení pavilon E.  
• Dle informace MZ ČR bude příš6 rok opět navýšení 10 % pro sestry. 
• Představil asistentku ředitele Ing. Janu Novákovou, která by mimo jiné měla zajišťovat i získávání 

darů, dotací či grantů. Její pracovní náplň se za6m formuje  
 
N Oš Jaroslava Zavoralová  

• Informovala o navázání spolupráce, které vyplynulo z naší úvodní schůzky se zástupci CEDR, o.p.s.  
• Informovala o jednání s Mgr. Hlaváčkovou, PhD. a Mgr. Červenkovou z Univerzity Pardubice v HL. 

Proběhlo  hodnocení CK Katetrizace močového měchýře muži, byla domluvena pravidla pro příš6 
rok, možnost přednášení pracovníkem ze SRJ v dalším kurzu. Seznámili jsme je s elektronickou 
dokumentací Nancy. N Oš byla požádána o přednášku o vedení elektrické dokumentace studentům.  

• Informace o srpnové návštěvě Ing. Špačkové z PCE - příprava disertační práce „Spokojenost 
zaměstnanců“.  

• N Oš, N RHB a N PER se zúčastní konference k legisla-vním změnám, souvisejícím s novelou zákona 
č.96/04. 

• V říjnu se uskuteční seminář SAK "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace 
ve zdravotnictví". 

 
             (pokračování na straně 3) 
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 X. Městské slavnosA 

Zpočátku se zdálo, že slavnostem 
nebude přát počasí, ale opak 
se stal pravdou. V chladnější, ale 
jinak slunečnou sobotu město Lu-
že pořádalo tradiční, již desátou 
oslavu udělení statutu města.  
Slavnostního zahájení v podobě 
křtu nové fotografické knihy 
s názvem: „LUŽE ve fotografiích 
a neb co (už) nepamatujeme“, 
se ujal starosta města Luže Radek 
Zeman spolu s ředitelem Hamzovy 
léčebny MUDr. Václavem Volejní-
kem, CSc. V knize jsou mimo jiné 
zařazeny fotografie Hamzovy lé-
čebny a arboreta, na kterých je 
názorně vidět, jak obrovskou pro-

měnou prošel za několik desítek 
let celý areál léčebny. Po křtu kni-
hy následovala hudební vystoupe-
ní. Prvními účinkujícími byli žáci 
ZUŠ Luže, kteří po prázdninách 
oprášili a naladili nástroje a ukáza-
li své hudební umění. Po nich ná-
sledovalo známé DUO Adamis.  
Slavnos- ukončila lužská hudební 
skupina The krabice revivel band. 
Návštěvníci slavnos6, kteří se za-
stavili u informačního stánku 
Hamzovy léčebny, měli největší 
zájem o Hamzův park a arbo-
retum.  
 Ing. Jana Nováková, 

 asistentka ředitele HL 
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N ZP MUDr. Alena Klapalová 
• Seznámila s personální situací v kategorii lékaři, logopedi a psychologové. 
• Informovala o plnění plánu OD - přeplňujeme, plnění za červenec 99,81%. 
• Přehled vzdělávání - semináře, konference: 
• Brandýské sympozium, Robo-cká konference-ak-vní a pasivní účast 
• Rehaprotex- 19. - 21. 9. 2017 Brno /MUDr. Klapalová- předsedkyně hodno6cí komise/ 
• 20. 9. v léčebně seminář posudkových lékařů- ak-vní účast MUDr. Klapalová, MUDr. Patacká 
• 5. - 6. 10. t. r. Celostátní konference posudkových lékařů, 

ak-vní účast: prim. MUDr. Šalamon, Mgr. Dušková, Mgr. Malíková, Mgr. Zelenková  
• Berounský rehabilitační den - pasivní účast 
• Sympozium v Kladrubech - ak-vní účast. 
• RŘ souhlasí s návrhem na výměnu mobilů pro lékaře Pohotovos- I. a II. 
• Pochvala pracovníkům kuchyně p. Koudelkovi, p. Pilařovi, dále Mgr. Skýbovi za poskytnu6 první pomoci 

pracovníkovi stavby a za řešení mimořádné situace na stavbě ve stravovacím provozu. 
• Informace z jednání s MUDr. Novákem – ambulance PL a ordinace pro pracovně-lékařské služby.  

 
N RHB Ludmila Vopařilová 

• Starokladrubský kůň Andalusia nezařazen na provádění terapie, bude převeden na jiného majitele. 
• Dne 5. 10. t. r. proběhne prezentace středních škol Pardubického kraje v Ideonu, zajištěna spoluúčast HL. 
• Informovala o návštěvě Mgr. Filatové a Bc. Janků ohledně návrhu na vybavení snoezelenu na pavilonu E. 
• Seznámila s personální situací fyzioterapeutů – občasné přesuny pracovníků na jiná pracoviště. 

 
IA Bc. Dagmar Voralová 

• Připravena změna E-ckého kodexu zaměstnance se zapracováním povinnos- bezpečného nakládání 
s informacemi. 

• Připomenout a zajis-t prokazatelné seznámení s S 15 003 Ochrana osobních a citlivých údajů. 
 

N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

• Seznámila se zajištěním brigádníků v letním období, doporučuje zvážit nastavení pravidel pro příš6 období. 
• V 09/2017 bude vydán M 06 001 Kontrola dodržování režimu DPN zaměstnanců HL. Nutno neprodleně 

předávat „neschopenky a OČR“ do mzdové účtárny. 
• FKSP - na RŘ 20. 2. 2017 bylo doporučeno čerpat prostředky FKSP opět na vitamínové balíčky, složení bude 

projednáno s lékařem pracovně lékařských služeb. 
• Řešena možnost organizovat kurzy cizího jazyka. 
• Seznámila s novelou zákona 96/2004 Sb., platnou od 1. 9. 2017. 

Další informace až po semináři na toto téma. 
 
V TO Zdeněk Doležal 

• Informovali jsme společnost Vodovody a kanalizaci Chrudim o provedeném vrtu. 

Závěr: RŘ požádala o zahájení přípravných prací na vodovod a úpravu vody. 
 

N HTS Ing. Jiří Půža  
• Informoval o plánovaném ukončení svého pracovního poměru k 31. 12. 2017. 
• Informace o probíhajících či připravovaných akcích: 
• opravy podlah, instalace skříní na pavilonu C, oprava chodníku od pavilónu K k rozces6, 
• plánu vybudování „kuřáckého“ místa u paviloóu V a 12 zálivů pro lavičky,  
• předpokladu ukončení rekonstrukce pavilonu E a probíhající rekonstrukcí OVS,  
• přípravě zateplení pavilonu E, stavbě výtahu pavilónu G, částečné rekonstrukce pavilonu A, 

projektu rekonstrukce II. a III. NP vrátnice a minigolfu. 
 
        Zpracovala: Mgr. M. Mračnová, vedoucí sekretariátu ředitele 

 



 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro dě- a dospělé 
Košumberk 80 

Hamzova odborná léčebna  
pro dě- a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
referát marke-ngu a PR 
Vydáno dne: 18. 9. 2017 
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Personální oddělení informuje 

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

Nástupy do pracovního poměru v srpnu: 
Vyskočil Petr  sanitář pavilónu B /za pracovní neschopnost/ 
 
Ukončení pracovního poměru v srpnu: 
Gregorová Kateřina sanitář pavilónu B 
Sílová Mar-na  sestra pavilónu E 
Bárta Ladislav  technický pracovník OPT 
Kohoutková Dana  dělník v prádelně PRO  
 
Nástupy do pracovního poměru v září: 
Košňar Tomáš  truhlář TO 
Pidima Petr   řidič PRO 
Trmatová Blanka  sanitář pavilón A /z rodičovské dovolené/ 
Faltysová Vlasta  sanitář pavilónu G /za pracovní neschopnost/ 
 
V září 2017 dosáhli pracovního výročí Ato zaměstnanci: 
 

25 let  Burešová Radka  sestra pavilónu E 
30 let  Stoklasová Romana vedoucí rehabilitace pavilónu K,V 
   Kostelecká Šárka  fyzioterapeut pavilónu C 
35 let  Kubíčková Irena  administraAvní pracovník pavilónu G 
     Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 
Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

Uděluji velkou pochvalu letošním brigádníkům, kteří pracovali na našem úseku 
prádelny: Jana Drahošová a David Trávníček. Byli velmi pracovi6 a šikovní. Po-
chvalu dostali také od nás brigádníci z dopravy: Tomáš Hrubý a Honza Maršík. 
Velmi šikovní, stále usměvaví a udělali vše o co byli požádáni. Byla s nimi velmi 
dobrá spolupráce. Přejeme jim hodně úspěchu při studiu a příš6 prázdniny se na 
ně těšíme.     Za celý kolek4v prádelny Marie Dvořáková, vedoucí prádelny  

Poděkování 

ZajímavosA z arboreta - Lošák jelení (Sarcodon imbricatus) 

Roste nehojně až vzácně 
v jehličnatých lesích, vět-
šinou pod smrky a boro-
vicemi na písčitých pů-
dách, koncem léta a na 
podzim. Do Červeného 
seznamu hub ČR je lošák 
jelení zařazen do kate-

gorie „Téměř ohrožený 

druh“. 

Klobouk je nepravidelně 
okrouhlý, typicky vepro-
střed vmáčklý nebo ná-
levkovitý, pokrytý mo-

hutnými, tuhými a čer-
nohnědými či černými 
šupinami, které sou-
středně odstávají od 
středu klobouku a smě-
rem k okrajům se zmen-
šují. Barvy je rezavě hně-
davé, šedohnědé až čer-
nohnědé; v průměru má 
obvykle 5 - 20 cm. Třeň 
je krátký, tlustý, šedavý. 

Jana Zavřelová, DiS.,  

referent PR, propagace 

a kultury 


