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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Přijďte dne 31. října ve 13 hodin na městský hřbitov 
v Luži a uctěte s námi tichou vzpomínkou památku 
MUDr. Františka Hamzy a dětí, které zemřely 
v průběhu léčby v Sanatoriu MUDr. Hamzy.  

 

Hamzova léčebna v Luži – Košumberku nepřetržitě udr-
žuje opuštěné hroby dětských pacientů, lékařů i jiných 
zaměstnanců  Sanatoria Dra Hamzy, od roku 1909 Zem-
ského ústavu.  S úctou pečuje také o rodinnou hrobku 
MUDr. Františka Hamzy, zakladatele dnešní Hamzovy 
léčebny.  

Hřbitov založil MUDr. Hamza v roce 1903 a v první polo-
vině minulého století byly v jihozápadní části pohřbívány 
děti, tehdejší pacienti Zemského ústavu pro skrofulosní 
děti v Luži, které z nějakých důvodů nebyly nebo ne-
mohly být převezeny a pohřbeny ve svém rodišti.  

Jana Zavřelová,DiS.,referent PR, propagace a kultury 

Vedení Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady s hlubo-
kým zármutkem oznámilo, že 
ve věku 98 let zemřel v pátek 
3. října 2014 prof. MUDr. Karel 
Lewit, DrSc. Profesor Lewit je 
považován za zakladatele ma-
nipulační léčby, kde vypracoval 
nové diagnostické a terapeu-
tické postupy. V letech 1960 – 
1973 působil na neurologické 

Zemřel prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. 

klinice vinohradské nemocnice. 
Profesor Lewit je autorem více 
než 200 publikací. Nejvýznam-
nější je jeho monografie o mani-
pulační léčbě, která se dočkala 
mnoha reedicí a byla přeložena 
do několika cizích jazyků. Již od 
60. let minulého století organi-
zoval kurzy manuální medicí-
ny. Profesor Lewit byl obdivu-
hodně činorodý i v pokročilém 
věku a ochotně předával bohaté 
klinické zkušenosti mladším 
generacím lékařů a fyzioterape-
utů. Poslední rozloučení s prof. 
MUDr. Karlem Lewitem, DrSc. 
proběhlo v pátek 10. října 2014 
v obřadní síni krematoria Motol. 

Čest jeho památce 

Pietní akce na lužském hřbitově 



VYHODNOCENÍ ANKETY  
 
Možnosti vyjádřit se k systému 
poskytování ochranných nápojů 
využilo 31 zaměstnanců. Ve 27 
případech byl systém hodnocen 
jako zcela vyhovující bez připo-
mínek.  
Jedna připomínka byla, aby byly 
nápoje poskytovány celoročně.  
Toto není možné, ochranné ná-
poje poskytuje zaměstnavatel 
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 Poskytování ochranných nápojů 

dle Zákoníku práce při dosažení 
stanovené teploty na pracovišti 
pro určitou třídu práce. 
Dvě připomínky byly k přístup-
nosti na oddělení v kuchyňce, 
není přístupné pro RHB. Z anket-
ního lístku není zřejmé, o jaký 
pavilon se jedná, ale obecně 
jsem přesvědčen, že vybraná 
místa jsou přístupná pro všechny 
zaměstnance pavilonu (na ku-
chyňku mají vždy přístup i za-

městnanci RHB). Nicméně na 
poradě N Oš toto ověřím u všech 
vrchních sester. 
Poslední připomínka byla ke lhů-
tám výměn barelů v teplejším 
období. Ve spolupráci s dodava-
telem budeme v příštím období 
operativně reagovat na období 
s vyšší venkovní teplotou. 
Děkuji všem kolegům, kteří se 
ankety zúčastnili a vyjádřili své 
názory. Pouze tímto způsobem 
je možné zajistit zkvalitnění sys-
tému a zlepšování pracovních 
podmínek pro zaměstnance.  
 
Martin Zoulík, technik BOZP a PO 

Slavnostní otevření Hamzova dialyzačního centra obrazem 

Slavnostní otevření proběhlo za přítomnosti vážených hostů dne 25. září 2014. 
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Již po jedenácté se dne 14. října 
2014 se konalo za přítomnosti 
celé řady milých hostů, pacientů 
a zaměstnanců HL  tradiční Pod-
zimní zavírání Hamzova a parku 
a arboreta. 

Při té příležitosti Dlouholetý spo-
lupracovník Hamzova arboreta 
v Luži-Košumberku, Václav Větvič-
ka vyprávěl návštěvníkům a účast-
níkům Dne stromu a dřeva o své 
cestě od Průhonického parku  
až do Hamzova arboreta.  Sezná-
mil přítomné se svými někdejšími 
pracovišti a nejdéle se zdržel 
u podrobného výkladu o Štiříně, 
jeho zámku a parku, kde působí 
dosud. 

(30 let působil v Průhonicích, do-
konce tamní park krátce po pře-
vratu i vedl. Potom byl 15 let ředi-
telem Botanické zahrady Karlovy 
univerzity v Praze, kde se zasadil 
o revitalizaci zahrady, vybudoval 
nové skleníky a vrátil zahradu na 
výsluní zájmu veřejnosti. Od roku 
2007 působí ve Štiříně. Štiřín 
v minulých letech prošel řadou 
změn, od zájmu po zatracování – 
asi jste to sami sledovali v medi-
ích. Dnes tato kulturní památka 
patří ke špičkově revitalizovaným.)  

Ohlédnutí za desetiletou prací - 10 let od výsadby prvního Stromu 

(počínaje tím prvním, korkovní-
kem amurským, dnes už téměř 
5 metrovým stromkem), a dalších 
197 stromů bylo dosazeno jako 
doplňkové výsadby. Sbírka stromů 
tak byla obohacena o osmnáct 
druhů, které v arboretu doposud 
nerostly. Ztráta vzrostlých stromů 
po orkánu v roce 2008 byla zmíně-
nými výsadbami zcela dorovnána, 
ba převýšena. 

Výsadby byly převážně hrazeny 
z grantu Programu péče o životní 
prostředí v Pardubickém kraji, 
podaného občanským sdružením 
Hamzovy děti z Košumberka. 
V letech 2006 – 2009 tak získalo 
občanské sdružení v jednotlivých 
etapách 271 tisíc korun. Také 
z výtěžku sbírky na pomoc Hamzo-
vu arboretu po orkánu v roce 
2008, a díky darům Václava Vět-
vičky či stromkům, které daroval 
Školní lesní závod v Kostelci nad 
Černými Lesy nebo finančnímu 
daru Agrovenkova -  jsme mohli 
výsadby realizovat. 

A že je Hamzův park a arboretum 
opravdu zajímavé místo cizokraj-
ných dřevin, vědí nejen pacienti 
léčení v Hamzově léčebně, ale 
dnes i turisté. 

Stejně tak se díky podpoře ředite-
le HL a spolupráci s Václavem Vět-
vičkou úspěšně rozvíjí Hamzův 
park a arboretum.  Václav Větvič-
ka ochotně pomáhá i při vytváření 
podoby tematicky plánovaného 
rozvoje výsadby stromů, vysazo-
vaných cíleně ve skupinách a nále-
žejících k jednotlivým světadílům. 
Při respektování  někdejší disposi-
ce zakladatele léčebny a parku dr. 
Hamzy jsme v průběhu času vy-
tvořili nová příjemná zákoutí 
a obohatili parko drobné sadov-
nické a zahradnické detaily. Za 
všechny jmenujme například Vý-
chodoasijskou zahradu, do které 
byl za účasti ředitelky  Japonského 
informačního a kulturního centra 
Velvyslanectví Japonska v ČR, sleč-
ny Chisy Sató, vysazen dne 18.10. 
2006 zeravinec japonský. I No-
vosvětská zahrada, založená 
v roce 2010 jako expozice severo-
amerických dřevin patří k takovým 
exposicím, které byly  od loňského 
roku doplněny i o zákoutí s voňa-
vými keři a bylinami, tzv. Zahrádku 
slečny Diorové.  V souladu s tím 
jsou vypracovány a rozvíjeny také 
poznávací trasy naučné stezky.  

Od roku 2004 bylo tedy slavnost-
ně vysazeno deset stromů 

Slavnostní otevření Hamzova dialyzačního centra obrazem 

2004 korkovník amurský    
 Phellodendron  amurense     
2005 cedr atlaský   
 Cedrus atlantica ´Glauca´ 
2006 zeravinec japonský  
 hujopsis dolabrata    
2007 jeřáb duryňský  
 Sorbus × thuringiaca   
2008 nahovětvec dvoudomý 
 Gymnocladus dioicus 
2009 lípa mongolská  
 Tilia  mongolica 
2010 javor cukrový  
 Acer  saccharum 
2011 tisovec dvouřadý   
 Taxodium distichum 
2012 dub libanonský  
 Quercus libani  
2013 kalina Carlesiova  
 Viburnum carlesii 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 Označuje místo výsadby 

Slavnostně vysazené stromy v letech 2004 - 2014 1 

Jana Zavřelová, referent PR, propagace a  kultury 
Václav Větvička, odborný garant HPA 
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26. a 27. listopadu 2014  
od 9.00 do 17.00 hodin 
ergoterapeutická dílna pavilónu F 

 

Adresa: 
Hamzova odborná léčebna   
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 

Vydává: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži - Košumberku 
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Nástupy do pracovního poměru v září 
Řezníčková Bohdana   sestra pavilónu D 

Sahulová Marie     sanitář pavilónu C 

Krátká Petra      masér pavilónu B 
 

Ukončení pracovního poměru v září 
Überhuber Antonín   údržbář TO 

Švancarová Klára, Bc.     sestra pavilónu K 

 
Nástupy do pracovního poměru v říjnu 
Kropáček Pavel, MUDr.  lékař pavilónu G 

Furárová Jana, Bc.   fyzioterapeut pavilónu C 

Nešporová Zuzana  uklizečka pavilónu C  /za pracovní neschopnost/ 

     Ing. Bohuslava Tefrová, vedoucí oddělení PER, PAM 

Personální oddělení informuje 

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

Vánoční prodejní výstava  

Po velkém červnovém úspě-
chu vyhlídkových letů a zájmu 
místních občanů se v sobotu 
20. září 2014 od 10,00 hodin 
uskutečnily na hřišti v Luži 
další vyhlídkové lety pro ve-
řejnost opět helikoptérou Ro-
binson R44.  
Cena za osobu je 500,-Kč, ka-
pacita na jeden let 3 osoby. 
Vyhlídkový let si můžete za-
koupit v Turistickém infor-
mačním centru Luže, nebo 
přímo na místě. 

SOUTĚŽ!!! 
Soutěžte s Rádiem Luže o 3 vyhlídkové 
lety. Stačí poslouchat Rádio Luže a po 
zaznění zvuku helikoptéry zavolat na 
telefonní číslo 469 633 984 a odpově-
dět správně na soutěžní otázku. 

Ing. Lucie Macháčková, DiS., Hospodářsko-správní odbor města Luže  

Vyhlídkové lety helikoptérou Robinson R44. 


