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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

 Úvodní slovo ředitele 

Léto budiž pochváleno 

Snad léto pochváleno bude, protože jaro 
je zatím vlhké (prima) a studené. Nicméně 
občas i svítí slunce, pandemie ustupuje  
a lidem se vrací naděje. Buďme ovšem 
opatrní. Tohle bylo již před rokem, a co 
bylo potom, to všichni víme. Takže 
prosím, nenechme se zase uchlácholit. 
Buďme i nadále opatrní, i když se 
populisté před volbami snaží, aby dobrá 
nálada jim byla přičtena k dobru. Apeluji 
na všechny, kteří teprve nyní přichází „na 
řadu“ s očkováním. Nepodlehněte pocitu 
bezpečí. Zajistěte si svůj termín  
a nechte se očkovat. Virus se nikam 
neztratil, je tady okolo a čeká na svou 
další šanci škodit i zabíjet. Je to jako 
s tetanem. Zde ale málokdo odmítá tuto prevenci.  

V případě kovidu to prostě také musí tak být. Jak vidno na celém světě, 
nic se stovkám milionů lidí po aplikaci očkování nestalo. Obracím se 
proto na mladé lidi. Nečekejte, až zase přijde podzim a možná nová vlna 
infekce. Každý zdravotník, který se skutečně s pacienty s onemocněním 
Covid-19 setkal, vám řekne to samé. 

Léčebna, jako hospodářská organizace, ovšem trpí též. Akutní péče se 
rozjíždí pomalu. Chybí nám desítky pacientů, kteří se zatím nedostali na 
potřebnou operaci. Dochází tak k trvalému propadu produkce 
ošetřovacích dní, což se promítá do snížených příjmů. Přitom je stále 
zachováván plný provoz HL. Všichni chodíme do práce. Ze strany státu 
očekáváme finanční pomoc v podobě kompenzací tak, jako v roce 2020. 
Pokud tato pomoc bude realizována jen formou mírné finanční podpory 
či nebude realizována vůbec, přistoupí vedení HL k realizaci nutných 
opatření, pro HL ale jistě bolestivých. 

Řada z Vás se podílí na očkování, které úspěšně probíhá. Velký dík. Tato 
činnost přispívá k získání potřebného náhradního finančního příjmu do 
HL. Očkování zřejmě asi ani brzy neskončí. Dá se očekávat, že na podzim 
přijde přeočkování a opět bude nutno v krátké době zajistit miliony 
obyvatel republiky. 
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MUDr. Václav Volejník, CSc. 

ředitel léčebny 



V letošním roce si léčebna připomíná 120 let od založení léčebny prof. MUDr. Hamzou. Rok 2021 je            
i rokem, kdy bych ráda připomněla pracovní výročí ředitele léčebny MUDr. Václava Volejníka CSc., který 
nastoupil do funkce ředitele léčebny  1. 5. 1986. Jako jediný ředitel ve 120 ti leté historii léčebny pracuje 
na své pozici 35 let, ale myslím, že lépe vystihuje tuto dobu jeho práce, a to nejen pro léčebnu, nýbrž také 
pro obor rehabilitační a fyzikální medicíny,  následnou a dlouhodobou péči, pacienty, zaměstnance  
léčebny. 

Velmi obtížně lze popsat toto 35 ti leté období činnosti MUDr. Václava 
Volejníka, CSc. ve funkci ředitele Hamzovy léčebny. Během této doby 
společně s léčebnou prožil takové celospolečenské události, které měly 
vliv na další vývoj léčebny a na její změny. 

MUDr. Václav Volejník, CSc.  převzal do své péče v roce 1986 léčebnu 
jako dětskou, ale vlivem úbytku dětských pacientů, na což mělo vliv  
i rozdělení Československa, bylo nutné najít nový program pro léčebnu. 
Pan ředitel využívá svého přehledu, předvídavosti, zkušeností  
a organizačních schopností, na základě nichž v léčebně otevírá spinální 
rehabilitační jednotku v pavilónu G. Následně otevírá pavilón K pro léčbu 
dospělých pacientů. Léčebna dostává nový název: Hamzova odborná  
léčebna pro děti a dospělé. Postupně dochází ke zvýšení počtu léčených 
dospělých pacientů i v dalších pavilónech, ale léčebna zůstává nadále 
léčebnou i pro děti. Pan ředitel využívá svých neurologických znalostí,  
a proto rekonstrukcí procházejí pavilóny pro léčbu dospělých pacientů 
s neurologickými diagnózami, zejména pro pacienty po cévních  
mozkových příhodách. Léčebna díky MUDr. Václavu Volejníkovi, CSc. ote-
vírá po 25 letech jeho práce v roce 2011  další důležitý program, jsou to 
ošetřovatelská lůžka s aktivizací pacienta v pavilónu C. 

Během jeho 35 ti leté činnosti dochází k mnoha rekonstrukcím oddělení, 
zdravotnických pavilónů i nezdravotnických provozů. Současně dochází 
průběžně během těchto let k „rekonstrukci“ parku, který se mění na  
arboretum a stává se součástí botanických zahrad. 

Jak jsem se již zmínila, pan ředitel pracuje nejen pro léčebnu, ale  
dlouhodobě také pracoval pro Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, kde byl dlouholetým a velmi 
platným členem výboru. Věnoval a nadále věnuje svoje síly, zkušenosti k řešení problémů oboru  
rehabilitační a fyzikální medicíny, taktéž problematice následné a dlouhodobé péči o pacienty. Aktivně 
spolupracuje s dalšími léčebnami. Jeho snahou je, aby Hamzova léčena byla trvalou, důležitou a platnou 
součástí zdravotnictví Pardubického kraje. 

MUDr. Václav Volejník, CSc. využívá vedle svých dlouholetých zkušeností, organizačních schopností  
rovněž „šestý smysl“, prozíravost, uplatňuje znalosti architektury, smysl pro detail. Důležitá je pro něho 
péče o zaměstnance. Snaží se udržet zaměstnanost v Hamzově léčebně i slušné finanční ohodnocení  
zaměstnanců. Podporuje týmovou práci, tzv. „rodinné prostředí“. Má radost z každého i minimálního 
úspěchu ve své práci, tedy „dýchá“ pro svoji léčebnu, nyní již více než 35 let. 

Snažila jsem se popsat 35 ti letou činnost MUDr. Václava Volejníka, CSc. jednak jako ředitele, jednak jako 
spolupracovníka. Bylo to velmi obtížné, na mnohé jsem určitě zapomněla. Doufám proto, že se mi to  
alespoň částečně podařilo. 

Ráda bych na závěr poděkovala MUDr. Václavu Volejníkovi, CSc. a popřála nejen za sebe, ale i za  
zaměstnance léčebny tolik potřebné zdraví do dalšího pracovního a osobního života. 

Díky.  
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MUDr. Alena Klapalová 

náměstek pro zdravotní péči 

   Nejen 120 let léčebny,  
   ale 35 ti leté pracovní výročí MUDr. Václava Volejníka, CSc.                                                                 

MUDr. Václav Volejník, CSc.  
při nástupu do HL v roce 1986 



 Stránka 3 

 

Ř/HL - MUDr. V. Volejník, CSc.: 

  Řešena současná situace. 

 Otevírání HL. 

 Večerka bude v červnu posunuta do 22 hod. – dle „domácích řádů“ ze směrnice S 11 101(16). 

N OŠ/MK - J. Zavoralová: 

 Dne 31. 5. se uskuteční na travnatém hřišti u C několikrát odložený Den ošetřovatelství, od 15:30 hod. se 
bude hrát fotbal Amfora proti HL – hraje se 3 na 3 bez brankáře, malé pohoštění zajištěno, v malých pře-
stávkách zazpívají Viktor Sodoma, Jakub Rousek, Zdeněk Plech, Bohuš Matuš, fotbal předvede: Antotín 
Panenka, Karol Dobiáš, Jan Berger, Tomáš Panenka, rozhodčí: Pavlín Jirků, Petr Salava – v případě nepříz-
nivého počasí bude probíhat autogramiáda. Zveme personál i pacienty. 

 Dne 28. 05. přijede hlavní sestra z porodnice Podolí s kolegyněmi – chtějí se seznámit s Nancy7. 

 V těchto dnech bude vydána nová koncepce ošetřovatelství, která ruší koncepci vydanou věstníkem č. 9 

v roce 2004. 

 Do OČM a na jednotlivé pavilóny byly dodány interní poštou letáky sdružení APEOS „STARÁTE SE DOMA 

O SENIORA?“ - zaštiťuje Pardubický kraj. 

 IAK se budou realizovat od 01. 09. 2021. 

N/ZP - MUDr. A. Klapalová: 

 Operativa je zatím minimální: 

Pardubice - operují, ale pacienty dávají na své rhb. odd., něco do Bohdanče. 

Litomyšl - již něco operují, pac. posílají. 

Havl. Brod - operují 1TEP/den, ještě mají na části ortopedie pac. s Covidem. 

Nové M. n. M. - budou operovat od 17.5. - 1 TEP/den, ještě mají na části ortopedie pac. s Covidem. 

Jihlava - operují, předávají nám pac. 

Mostiště - něco operovali stále, pac. posílali, ale není jich mnoho. 

Z ostatních oddělení je to minimálně po operativě, jedná se zejména o pac. v těžším klin. stavu. 

N/RHB - Bc. L. Vopařilová: 

 Pav. F - testování prototypu hlavokrční opěrky pro vybrané pacienty HL. 

 Ambulantní rehabilitace, navýšení fyzioterapeuta na pav. R, další ambulantní rehabiltace na pav. V. 

N PER/PaM - Ing. B. Tefrová: 

 Brigády - zajišťujeme na období 07-08/2021 (na DPP, 100 Kč/hod, max. 300 hod), máme více než polovi-
nu termínů obsazených; rovněž kapacita stáží studentů fyzioterapie je v letních měsících naplněna. 

 Nemocnost personálu se pohybuje okolo 30 zaměstnanců v DPN, ; s nákazou covid-19 nikdo. 

 Mzdová oblast duben 2021: od tohoto měsíce bude navýšen příspěvek na penzijní/doplňkové připojištění 
z FKSP, dle obdržených žádostí. 

 Info – účast HL na virtuálním Veletrhu uplatnění v medicíně – určen především studentům lékařských 
fakult; odesláno - krátká 2 min. upoutávka o práci lékařů v HL, fotky, leták, …; poděkování MUDr. Kubíč-
kové a p. Hodanovi za spolupráci na přípravě materiálů. 

 Připomenutí odevzdání plánu dovolených. 

IA - L. Kohoutová: 

 Probíhá audit „Cestovní příkazy“. 

 Připomenutí – proškolení zaměstnanců v protikorupční problematice.  

N/EÚ - Ing. Voralová, MBA: 

 Realizovány  jsou nákupy  DHM a investičních  přístrojů pro zdravotníky z důvodu nutných  výměn (myčka  

     Zpráva z jednání RŘ č. 5 konané dne 17. 5. 2021                            Pokračování na str. 4        



    Zpráva z jednání RŘ č. 5 konané dne 17. 5. 2021        Pokračování ze str. 3 

nádobí, macerátor, operační světlo, ...), jejich krytí je z darů a prostředků HL. 

N/HTS - Z. Doležal: 

 Informace o investiční výstavbě v HL: 
Pav. K - energetické úspory, lůžkový výtah, stavební opravy – vše probíhá dle     

harmonogramu. 
Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399 – OKÁL – rodiny jsou již zpět 
v bytech. 

 Zahájeno výběrové řízení na elektro-multikáru. 

 Informace o úspěšné státní kontrole – Česká inspekce životního prostředí ve spalovně – 
vyhodnocení kontinuálního měření emisí – při kontrole nebylo zjištěno porušení 
kontrolovaných povinností. 

V PRAV - Mgr. M. Mračnová: 

 Informovala o nových pravidlech pro užívání bytů v bytovém domě Okál, která budou 

stanovena v domovních řádech po ukončení probíhající rekonstrukce. 

 

Ukončení pracovního poměru v dubnu: 

Téglová Martina                            sestra na RHB, pav. E 
Ransdorfová Alena                            uklízečka, pav. C 
Tichý Milan                                         kuchař, OVS 
Morávková Eva                                  ošetřovatelka, SRJ 
Martinková Alžběta, DiS.                 ergoterapeut,  SRJ 

Nástupy do pracovního poměru v dubnu: 

Žohová Petra                                  uklízečka, pav. C  

Nástupy do pracovního poměru v květnu: 

Štorková Jitka                                    sestra, SRJ 
Konvalinová Barbora                       uklízečka, pav. M 
Zhmudovska Tetiana                       lékař pav. A 
Polanský Petr                                    strojník TEC, DPČ 

Odborná stáž: 

V průběhu měsíce dubna si v HL plnily odbornou stáž 3 studentky oboru zdravotně sociální 
pracovník. 

Výpomoc: 

V květnu nastoupila na EÚ na administrativní výpomoc Burešová Kateřina. 

V květnu 2021 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

35 let                MUDr. Václav Volejník, CSc.     ředitel léčebny 
                          Hušák Jiří                           ortotik-protetik, OPT 
Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

  
 

Hamzova odb. léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
sekretariát ředitelství 
marketing a PR 
 
Vydáno dne: 
31. května 2021 

 
 
Adresa: 
Hamzova odb. léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 
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Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/PaM 

  Mgr. Markéta Mračnová 
vedoucí právního referátu 

    Personální oddělení informuje                       


