
V tento den proběhlo jeho slav-
nostní otevření a zahájení minigol-
fové sezóny. Otevření se zúčastnili 
zástupci firmy NOPEK a zástupci 
vedení pojišťovny Kooperativa. Na-
dace Kooperativa zásadním způso-
bem přispěla na čtyři dráhy mini-
golfu a podpořila tak další venkovní 
aktivity dětských i dospělých paci-
entů, ale i návštěvníků Hamzova 
parku a arboreta. Otevření minigol-
fu se neslo ve velmi přátelském 
duchu. Byl uspořádán minigolfový 
turnaj pro dvoučlenná družstva. 
Turnaje se zúčastnilo celkem sedm 
družstev a vítězem se stal tým paci-
entů ze Spinální rehabilitační jed-
notky HL, který dosáhl nejmenšího 
počtu sečtených úderů ze všech 
jamek.  Vítězům byla předána cena 
za první místo, kterou věnovala do 
turnaje firma NOPEK. Ještě jednou, 
gratulujeme vítězům turnaje. 
Zájemci najdou dráhy nedaleko 
vchodu do parku HL, při cestě 
k pavilónu C. Hráči si mohou při-

nést vlastní hole a míčky nebo si je mohou za poplatek zapůjčit vInfocen-
tru HL (na vrátnici). Minigolfové dráhy jsou uzpůsobeny i  pro hráče na 
vozíku. Přijďte si tuto aktivitu vyzkoušet i Vy!!  

Ing. Jana Vágnerová, asistentka ředitele HL    

(pokračování na straně 2) 

První minigolfová sezóna 
v Hamzově léčebně byla 
slavnostně zahájena. 
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Hamzovy léčebny 

Návštěva představenstva společnosti Kooperativa  
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

První minigolfová sezóna v Hamzově léčebně byla 
slavnostně zahájena. 

Jsme rádi, že si představenstvo pojišťovny Kooperativa pro své výjezdní 
zasedání vybralo právě Hamzovu léčebnu. Hamzova léčebna spolupra-
cuje s jejich Nadací Kooperativa od roku 2015. Za tuto dobu se podařilo 
společnými silami uskutečnit mnoho projektů, mezi něž například patří  
rekonstrukce jízdárny v areálu Hamzovy léčebny. Jízdárna je v zimních 
měsících a při nevlídném počasí určena pro hipoterapii. Kromě hipote-
rapie podporuje Nadace Kooperativa koncept robotické terapie a další 
projekty. Jedním z nejnovějších projektů je minigolf, který je umístěn 
v areálu léčebny. Členové představenstva měli možnost nahlédnout, jak 
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na oddělení pro dospělé pacienty 
na pavilón I, G a Spinální rehabili-
tační jednotku, tak navštívit dět-
ský pavilón M a nově zrekonstru-

ovaný dětský pavilón E. Zde také 
předali do rukou prim. MUDr. Len-
ky Šuglové dar v podobě hraček 
pro děti.  Jejich další kroky vedly na 

 

Návštěva představenstva společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

právě probíhající hipoterapii.  Hos-
titelé z HL se snažili vytvořit pestrý 
program, který by přiblížil členům 
představenstva péči, která je zde 
pacientům poskytována.  
Velice si vážíme spolupráce 
s Nadací Kooperativa a jejich pod-
pory, kterou nám poskytuje a těší-
me se na budoucí projekty a další 
osobní setkání  

Ing. Jana Vágnerová, 
 asistentka ředitele HL    

Den nemocnice Pardubice 

V areálu Pardubické nemocnice 
byl připraven bohatý doprovodný 
program pro malé i velké návštěv-
níky. Dopolední program byl více 
věnován žákům základních 
a středních škol. Ukázka robotické 
terapie se těšila úspěchu nejen 
u dětí, ale i u dospělých. Inovativ-
ní pomůcky pro tento koncept 
konstruuje Ing. Pavel Čáp, jedna-
tel společnosti REHAMZA, se kte-
rým Hamzova léčebna dlouhodo-
bě spolupracuje na projektech, 
v nichž se snoubí medicína s mo-
derními technologiemi například 

hra na principech sbírání květů je 
postavena na rehabilitačním soft-
waru, který je propojen s prosto-
rovým senzorem. Je využívána 
jako součást komplexní terapie v 
případě poruchy hybnosti v ra-
menním nebo loketním kloubu, 
zápěstí a při poruchách úchopo-
vých funkcí ruky. Bylo také možné 
vyzkoušet si světelné lišty s nimiž 
se pacienti učí lepší koncentraci, 
dochází k jejich zklidnění, udržení 
lepší pozornosti, práci s rovnová-
hou a hybností horních končetin. 
Přímo ve stánku HL probíhalo bez-

platné vyšetření funkčních vad no-
hou, které se provádí pomocí ten-
zometrické desky. MUDr. Alena 
Klapalová – náměstek zdravotní 
péče vHL představila návštěvníkům 
projekt s názvem Zdravá dětská 
noha. Jedná se o  preventivní pro-
gram pro žáky 1. tříd města Pardu-
bic a při vyšetření na tenzometrické 
desce dochází u pacienta k odhale-
ní funkčních vad nohou, které po-
kud nejsou včas řešeny, mohou 
v dalších letech vést k dalším zdra-
votním problémům. MUDr. Alena 
Klapalová dodává: „ Nejde jen 
o vadu nohou, ale existuje tu řetě-
zení změn. Brzký záchyt a řešení 
takovéto vady je prevencí možných 
problémů v dalších letech např. 
skoliózy, ale i bolestí zad, hlavy, 
kloubů, dřívějšího nástupu artrózy 
a podobně. Včasné odhalení a ná-
prava těchto vad je investicí do dal-
šího zdárného vývoje dítěte“. Pro-
jekt potrvá do konce června a vy-
šetření se týká přibližně 1000 děti. 
Hamzova léčebna spolupracuje 
na tomto projektu s Magistrátem 
města Pardubic.  

Ing. Jana Vágnerová, 
 asistentka ředitele HL    

Hamzova léčebna se i v letošním roce zúčastnila den 22. května  již 9. ročníku ne nemocnice, který orga-
nizovala Pardubická nemocnice. Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Neto-
lického a krajského radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra. 

(pokračování ze strany  1) 



Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Nutno hledat řešení k zabránění poškozování zateplených fasád ptactvem. 
 Seznámil se situací v jednání DŘ k úhradám pro rok 2019. 
 Poblahopřál Bc. Vopařilové a Ing. Voralové k úspěšnému ukončení studia. 
 Požádal o pozvání pacientů i zaměstnanců na vzpomínkovou mši v kostele na Chlumku dne 21.6.  

N Oš Jaroslava Zavoralová  
 Informovala o aktivní spolupráci s Farmaceutickou fakultou Hradec Králové. 
 Bylo dokončeno zpracování dotazníků spokojenosti pacientů za období 11/2017 - 4/2018. 
 Byla zpracována Pravidla pro objednání občerstvení z OVS. 
 HL se zapojí do pilotního projektu UZIS, jedná se o pilotní sběr dat k identifikaci případné záměrné imobilizace pa-

cientů prostřednictvím inkontinenčních pomůcek a pomůcek k managementu moči v současné klinické praxi.  
 Řešeno možné další využití nevyužívaného materiálu: zodpovědní pracovníci vše vyfotí a nabídnou do burzy. Burza 

nevyužitého mobiliáře z oddělení bude na poradě N Oš/N RHB dne 13.6 2018.  
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

 Informovala o množství vrácených návrhů z  kapacitních důvodů. 
 Firma Stargen bude pořádat konferenci, požádali nás o aktivní účast.   

N RHB Bc. Ludmila Vopařilová 
 Pokud se zaměstnanci HL objednávají na ambulantní rehabilitaci je nutné tuto skutečnost při objednání nahlásit. 

Jsou zařazeni přednostně v nejbližším možném volném termínu.  
V PRAV Mgr. Markéta Mračnová 

 Připomíná nutnost kontroly archivovaných dokumentů s ohledem na GDPR. 
 Řešena stížnost pacientky z pavilónu M.  

IA Lenka Kohoutová 
 Informovala o průběhu školení vedoucích zaměstnanců v oblasti GDPR. 
 Byla zřízena mailová adresa pro pověřence na ochranu osobních údajů: dpo@hamzova-lecebna.cz.  
 Byly zrevidovány směrnice S 15 003 a S 01 003. 
 Bylo vydáno mimořádné číslo Zpravodaje HL – informační technologie.  
 RŘ souhlasí se zdůvodněním požadavku na jmenovky na dveřích pacientů pavilónu C. 
 

N EÚ Ing. Dagmar Voralová 
 Informovala o stavu prodeje známek – polovina již byla prodána, náklady byly již pokryty. 
 Obdrželi jsme finanční dar 500 tis. Kč od Nadace Kooperativy. 
 Informovala o výsledku hospodaření za 1-4/2018.  

N PER Ing. Bohuslava Tefrová 
 RŘ bere na vědomí, že zaměstnanec po návratu z DPN může čerpat dovolenou až po odpracování 60 dnů. 
 Řešeno navýšení odměny pro stážisty – studenty magisterského studia fyzioterapie. 
 Byl ukončen sběr dotazníků spokojenosti zaměstnanců, po zpracování bude předána zpráva. 
 Řešeno vyžadování výpisu z rejstříku trestů. U zdravotnických pracovníků je to dle zákona. Nebudou požadovány 

výpisy z RT po nezdravotnických zaměstnancích. Výpis je nutný i nadále k uzavření hmotné odpovědnosti a dále na 
oprávněný a zdůvodněný požadavek příslušného vedoucího.  

 Personální oddělení intenzivně pracuje na naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků vedeném na 
UZISu. Aktualizovat jsme povinni každých 30 dní, odpovědná bude pí. Langová. 

 Brigády na letní měsíce nejsou ještě obsazeny.   
N HTS Zdeněk  Doležal: 

 Velmi dobře byla hodnocena naše účast na Abilympiádě  v Pardubicích. 
 Informoval o postupu řešení reklamace PVC ve 3.NP pavilónu I.  
 Informace o investičních akcích realizovaných v současné době.  
 Informace o půjčování holí na minigolf, cena 30 Kč/hodinu je dle zjištění běžná v okolí.   

V IT Ing. Pavel Vodvárka: 
 Seznámil s plánovaným upgrade telefonní ústředny, bude provedeno výběrové řízení. 

           Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová,  VPRAV 

 Stránka 3 

  Zpráva z jednání RŘ HL č. 9 a 10, konaných ve dnech 21. května a 4. června 2018 
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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: 15. 06. 2018 
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Personální oddělení informuje 

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

Ukončení do pracovního poměru v květnu 
Lachmanová Zdenka  uklizeč pavilónu K  /z rodičovské dovolené/ 
 

Nástupy do pracovního poměru v  červnu 
Mojžíšová Petra  uklizeč pavilónu E 
Skokanová Markéta  uklizeč pavilónu  M 
Křížovská Marie   sanitář pavilónu M 
 
V průběhu měsíce června nastoupili na odbornou stáž v HL 2 studentky 
ke zdravotně-sociálním pracovnicím, 2 studentky na logopedickou stáž, 3 stážistky 
– fyzioterapeuté, 1 masér a 7 stážistek na SRJ v rámci kurzu Katetrizace močového 
měchýře.  
 
V květnu 2018 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

25 let  Vávra Zbyněk   obsluha TEC, HTS 
30 let   Zídka Martin  technický pracovník-mistr, HTS 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

 

Vzpomínková mše a Den květů 

Při příležitosti Dne botanických zahrad byl zahá-
jen projekt Kvetoucí léčebna. Do truhlíků, které 
byly  oddělení parkové údržby předány jednotli-
vým oddělení, bylo zčásti za pomoci pacientů HL 
vysazeno  více než 500 ks rostlin. Rostliny pro 
výsadbu byly finančně kryty dotací města Luže, 
kterou Spolek přátel Hamzova parku a arboreta 
pro tento účel získal. Více informací k projektu 
se dozvíte již v příštím vydání Zpravodaje.  

      Jana Zavřelová, DiS., referent PR, kultury a metodik parku 


