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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

 Úvodní slovo ředitele 

Vážené kolegyně a kolegové, 

odešel jeden z našich lékařů, pan MUDr. Ladislav Král, CSc. Pracoval 
v léčebně s přestávkami téměř sedm let. Byl všemi vážený, ale též ho 
všichni měli rádi.  

Člověk s obrovským rozhledem, především v hudbě (má zásluhy na vzniku 
Hradecké filharmonie), vtipný společník i milovník dobrého vína a života. 

Měl za sebou těžké období, kdy nejprve vedl infekční kliniku ve Fakultní 
nemocnici v Hradci Králové, kterou musel nakonec opustit z důvodů 
politických. 

Byl proto rád, že našel přátele zde v naší léčebně. Všechny, kdo ho znali, 
vlastně zaskočí, že už nás nenavštíví. Nedočkal se oslav svých 100. 
narozenin. 

Jako jeho bývalý student i jako jeho nezkušený kolega lékař, se skláním 
před jeho památkou.   

               

MUDr. Ladislav Král, CSc. se narodil 17. května 1921 
v obci Petrovice vzdálené 25 km od Hradce Králové. 
V roce 1940 maturoval na Rašínově gymnáziu 
v Hradci Králové a v roce 1951 promoval na 
Lékařské fakultě v Praze. Celý život se zabýval 
problematikou infekčních nemocí. Jeho první 
pracovní působiště byla Krajská nemocnice 
v Liberci, poté Vojenská infekční klinika v Hradci 
Králové a v letech  1982 – 1991 pracoval 
v Léčebném ústavu  Luže – Košumberk jako pediatr, 
kde léčil děti s neurologickými a ortopedickými 
vadami. Obzvlášť se hodilo, že byl tzv. infekční 
pediatr, jelikož občas zde řádily dětské infekce. Přes týden žil v Luži, na 
víkendy se vracel do Hradce Králové za svou manželkou, která  říkávala, že 
medicína je snad  jeho větší láska, než ona. 1 

V květnu loňského roku se dožil 99 let. Úžasný věk v úžasné kondici. Jestli si 
někdo zasloužil klidné stáří, tak on určitě. Poslední léta prožil s dcerou  
a jejím mužem v Třebechovicích pod Orebem v domku s nádhernou 
zahradou plnou stromů a květin, kde pro něj byla  radost trávit čas. 2 
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MUDr. Václav Volejník, CSc. 

ředitel léčebny 



9. dubna 2021, měsíc před svými stými narozeninami, zemřel MUDr. Ladislav Král, CSc.  

Vzpomínáme s vděčností a úctou. 
___________________________________________________________ 
1 https://www.pametnaroda.cz/cs/kral-ladislav-1921 
2 https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/infekce-lekar-ladislav-kral-99let 

 

Když se Vám ve sluchátku ozve: „Tady Hamza.“, soustředěně 
se zaposloucháte, jelikož hlas toho muže je spíše slabý. Zní ale 
velmi klidně a vyrovnaně a prožíváte silně emotivní pocit, kte-
rý Vás provází ještě dlouho poté. Lidský hlas totiž nejen zrca-
dlí fyzický a duševní stav svého majitele, ale také působí na 
duševní stav jeho posluchače. Hlas, tento jedinečný osobnost-
ní znak, Vám během všedního dne při pracovním telefonním 
rozhovoru napoví, že vnuk prof. Františka Hamzy, Jan Hamza, 
právě slaví významné jubileum, a to úctyhodných devadesát 
let.  

Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví za celou 
Hamzovu odbornou léčebnu. 

MUDr. Václav Volejník, CSc.: „Kdyby to šlo, rád bych se dožil 
tak krásné chvíle, kdy člověk načíná devátou dekádu života, 
mají ho všichni rádi a je při tom dost zdráv na to, aby si tato 
léta uměl vychutnat.“  

 

Zima se nás ještě statečně drží za kabáty a svádí úporný boj s ja-
rem, avšak pomalu ustupuje. Jako zahradníci jsme rádi, že je dubnové po-
časí tak chladné a vlhké. Právě v loňském roce jsme neměli koncem dubna 
již žádnou dešťovou vodu pro zálivky a voda byla čerpána z řeky. Bylo to 
opravdu suché jaro. Letos je naopak pěkné vlhko, ale na druhou stranu 
nám nízké teploty a časté mrazy dělaly starosti.  

 Důkazem sílícího jara jsou krásně kvetoucí keře, hlavně zlatice, 

pučící magnólie a krásně rozkvetlé jarní cibuloviny a rostliny jarního aspek-

tu po celé léčebně. Právě takové cibuloviny naleznete u budovy Hamzova 

dialyzačního centra, které jsme v loňském podzimu v rámci zakládaní trval-

kového záhonu, zasadili. Jako první, počátkem března, vykoukly na svět 

krokusy v kultivaru ´Jeane D´Arc´, později narcisky ´Mount Hood´ a přehlíd-

ku jarních cibulovin nám během května uzavře česnek obrovský. Ten se 

bude pyšnit velkými kulovitými fialovými květenstvími. Doufáme, že Vám 

cibulky udělali stejnou radost pro oko jako nám zahradníkům. 
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Mgr. Jana Pauerová 

asistentka ředitele, PR 
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Mgr. Jana Pauerová 

asistentka ředitele, PR 
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Bc. Ludmila Tmejová 

vedoucí oddělení Park 
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Ř/HL - MUDr. V. Volejník, CSc. 
 Ruší se vyhlášené povolení o rozhodování primářů k zákazu návštěv na jimi řízených odděleních. Své poža-

davky musí řešit s N/ZP nebo její zástupkyní a též s N Oš/MK. 

N Oš/MK - J. Zavoralová 
 12. 02. 2021 bylo zahájeno očkování, první očkovací den bylo naočkováno 77 zaměstnanců HL, jako první 

byla podávána očkovací látka MODERNA, do 16. 04. 2021 bylo naočkováno 1335 dávek. 
 Další očkovací látkou je COMIRNATY, té bylo proočkováno 1176 dávek k 16. 04. 2021.  
 Z tohoto množství dávek je naočkováno 330 zaměstnanců HL dvěma dávkami a 27 zaměstnanců pouze první 

dávkou (post COVID). 
 Pořadí, v němž byly jednotlivé skupiny pouštěny k registraci: 80+, 70+, pedagogičtí pracovníci, kritická in-

frastruktura, chroničtí pacienti, pracovníci sociálních služeb,  65+. 
 Nově se bude očkovat také ve dnech 21., 22., 23. a 30. 04. 2021, a to opět vakcínou COMIRNATY, plánováno 

je naočkovat 84 dávek denně v době od 8:30 do 15:15 hod.  
 Připomenutí: vedoucí zaměstnanci jsou povinni si hlídat, zda zaměstnanec má pracovní nebo domácí karan-

ténu (psát do formuláře „Hlášení zaměstnanec“). 

N/ZP - MUDr. A. Klapalová 
 Řešeno využití lůžek v HL. 
 Žádost o cedule k zákazu parkování u pavilónu L. 

N/RHB - Bc. L. Vopařilová 
 Řešena ambulantní rehabilitace na lůžkovém oddělení, stejně jako návštěvy pacientů po absolvování anti-

genního testu, pokud pacient onemocnění neprodělal nebo nebyl očkován, včetně doprovodů  
dětí - od 1. 5. 2021:  

 1. na lůžkovém oddělení bude ambulantní rehabilitace pouze pro zaměstnance, 
 2. na pavilónu R ambulantní rehabilitace pro dospělé, 
 3. na pavilónu M rehabilitace pro děti. 
 Ukončena srovnávací studie s firmou BIOMAG. Srovnání magnetoterapeutických přístrojů BIMAGxBEMER. 

Přístroj, který firma zapůjčila, byl po zaplacení symbolické částky ponechán v HL. 

N PER/PaM - Ing. B. Tefrová 
 Na přelomu dubna a května rozhodneme, zda budou v letošním roce brigády realizovány dle finanční situace 

HL. Podmínky brigád jsou v zápise z RŘ z 15. 2. 2021. 
 Žádost o odměny COVID-2 byla odeslána na MZ ČR 30. 3. 2021 datovými schránkami. 
 Informace týkající se mzdové oblasti: 

1. od 1. 3. do 30. 4. 2021 mají zaměstnanci nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě 
nebo izolaci. V intervalu prvních 14 dní této DPN se jedná o 370 Kč/kalendářní den, max. 90% 
průměrného výdělku (zaměstnanci se začátkem DPN před 1. 3. mají nárok až od 5. 3. 2021). 

2. od 12. 4. 2021 je minimální pravděpodobnost  „školního“ OČR u rodičů zdravotníků. Informace 
ohledně krizového ošetřovného a rotační výuky jsou zaslány elektronicky. Následující dny jistě 
přinesou výjimky a úpravy. 

 Plán dovolených zaslat do konce dubna na personální oddělení. 

IA - L. Kohoutová 
 Protikorupční problematika: bude zaslána prezentace k seznámení, v závěru jsou testovací otázky. 

N/EÚ - Ing. Voralová, MBA 
 Podána informace o: hospodaření HL, nákupech DDHM, investicích, čerpání darů. 

N/HTS - Z. Doležal 
 Podání informace z jednání v nemocnici v Novém Městě na Moravě a z polikliniky Žďár nad Sázavou, kde do-

chází k obnově spolupráce s ortopedickou protetikou HL. 

. 

Zpráva z jednání RŘ č. 4 konané dne 19. 4. 2021                                     Pokračování na str. 4 
                                             

Mgr. Markéta Mračnová 

vedoucí právního referátu 



    Zpráva z jednání RŘ č. 4 konané dne 19. 4. 2021                     Pokračování ze str. 3 

 Podání informace k investiční výstavbě:  

 1. Pavilón K: energetické úspory, výtah a opravy. Ukončeno výběrové řízení. Práce       

      zahájila firma Stating, vše probíhá dle harmonogramu. 

 2. Energetické úspory bytového domu OKÁL. Na zateplení bytového domu OKÁL je 

      čerpána dotace podmíněná dosažením úspor energií.  

 Podání informace o zprovoznění krizového informačního systému KISS. Všichni 

vedoucí pracovníci jsou povinni se do nového systému zapojit tak, jak je nastaven, 

případně upozornit na nechtěné nedostatky tohoto nastavení. 

 Pavilón M čeká na vyjádření MZ v řádu dnů. 

V PRAV - Mgr. Mračnová: 
 Čestné prohlášení o bezinfekčnosti u dodavatelů, servisních firem a dalších osob 

pracujících zejména pro HTS už nemusíme požadovat, stačí doložit negativní test.  
V případě, že je osoba po třech dnech od testování, bude jí umožněno provedení 
antigenního testu zde v HL. 

 

 

Ukončení pracovního poměru v březnu: 
Vavroušková Jitka                           fyzioterapeut, pav. G 

Nástupy do pracovního poměru v dubnu: 
Ščučková Zuzana                                praktická sestra RHB, pav. C  
Kučera Dušan                                       instalatér, topenář 

Odborná stáž: 
V průběhu měsíce března si v HL plnilo odbornou stáž 5 stážistů fyzioterapeutů. 

Výpomoc v nouzovém stavu: 
V měsíci březnu nastoupilo 6 studentek zdravotnické školy, 1 studentka pedagogické školy 
na úklidové práce. 

V dubnu 2021 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
25 let                Libřická Iveta                              krejčí OPT 
                          Vasjanovič Viktor                       provozní elektrikář, TO HTS 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 

V areálu Hamzovy léčebny, v prodejní místnosti pavilónu M, zůstává v provozu odběrová 
místnost přístupná pro zaměstnance, pacienty i veřejnost, a to s  u p r a v e n o u   
pracovní dobou: 8:30 h. - 10:00 h. v PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK  
                                8:30 h. - 10:00 h. a 13:00 h. - 15:00 h. ve STŘEDU 
  
 

Hamzova odb. léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
sekretariát ředitelství 
marketing a PR 
 
Vydáno dne: 
28. dubna 2021 
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Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/PaM 

Mgr. Jana Pauerová 
asistentka ředitele, PR 

  Mgr. Markéta Mračnová 
vedoucí právního referátu 

    Personální oddělení informuje                       

     Odběrová místnost pro testování AG testy na Covid-19                       


