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Ukončení pracovního poměru v červenci 
Zlesáková Radmila   fyzioterapeut pavilónu M 
Jirsák Jaromír    skladník OVS 
Urbanová Ivana   uklizeč pavilónu M 
Christovová Vlasta   dělník v prádelně 
Hrnčálová Božena   uklizeč pavilónu M 
 

Nástupy do pracovního poměru v srpnu 
Pospíšilová Andrea   uklizeč pavilónu M 
Zelenková Jana, Mgr.   speciální pedagog pavilónu F 
Holanová Eva    dělník v prádelně 
 
V srpnu nastoupila na odbornou praxi v HL jedna studentka v oboru ošetřovatelská péče, dvě 
fyzioterapeutky Bc. a jedenáct brigádníků na výpomoc při úklidu, dále do parkové údržby, 
dopravy, prádelny a údržby HL. 

 
V srpnu 2016 dosáhli pracovního výročí >to zaměstnanci: 
 
25 let 25. let  Nováková Petra  všeobecná sestra pavilónu M 
          Štěpánová Jana  ošetřovatel pavilónu A 
          Vesecká Radka  masér pavilónu K 
          Lněničková Milena  fyzioterapeut pavilónu R 
          Vlačihová Tamara, MUDr. lékař pavilónu M 
 
35 let   Zavřelová Jana, DiS.  referent marke>ngu, PR, ředitelství 
            Dostálová Alena  všeobecná sestra pavilónu M 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 

Ing. Bohuslava Tefrová, náměstek PER a PAM 

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

Personální oddělení informuje 

ujeli celkem více jak 1500 km a před předčasným odklonem k Praze zbývalo ještě 
necelých 500km. Tým FitKoloběh dosáhl druhého největšího zvýhodnění za kilome-
try ujeté na tříkolových strojích. Handbikeři Tomáš Nevěčný a Jiří Vokurka spolu 
s Fran�škem Vlčkem na tricyklu „našlapali“ přes 500km. Velký dík patří kapitánce 
týmu Renatě Kašparové, která spojila nesourodou skupinu lidí z různých koutů re-

publiky v jeden tým.           Jaroslav Hantl, TJ Léčebna Košumberk 
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Akce v měsíci září: 

  

Botanické zahrady jak je neznáte 
výstava ve foyer FAB 

od 
2.9. 

Den poranění páteře 
Den otevřených dveří na Spinální 

rehabilitační jednotce 

5.9. 

Mezi stromy 
malý fes1val hudebních souborů 

14.9. 

Cirkus Paciento 
týden se zdravotními klauny 

12. - 
16.9 
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Hamzovy léčebny 

Letní den v Hamzově léčebně  

„Letní den“, který byl součásC Opel Handicap Tour 2016, si kladl za cíl 
ukázat našim pacientům a veřejnos� dnešní možnos� péče a služeb, 
které život se zdravotním pos�žením nabízí.  
 
Vedle speciálně upravených aut OPEL, která jsou velmi účelně 
uzpůsobena lidem s hendikepem, jsme u nás uvítali organizace, které 
se nějakým způsobem věnují problema�ce integrace lidí s tělesným 
pos�žením do společnos�. K vidění byly i ukázky léčebné rehabilitace 
pomocí robotů, programovaných Střední průmyslovou školou 
elektrotechnickou v Pardubicích za podpory Nadace Koopera�vy, 
lidová řemesla - díla uměleckého řezbáře Fran�ška Havlíka, Fran�šek 
Sádovský vyráběl soustružené dřevěné předměty, k zakoupení byla 
i nádherná keramika Kultových. Dě� hojně využívaly skákací hrad 
pojišťovny Koopera�va, navšCvilo nás i sluníčkové auto rádia Blaník. 
Na své si přišly i chuťové buňky, k zakoupení byla levandulová 
a bezinková limonáda Koalice nevládek Pardubicka či jiné laskominy 
v podobě nealko míchaných nápojů z kavárny České abilympijské 
asociace, oko pak potěšily ozdoby z ovoce a zeleniny, které vytvářel 
mistr světa v carvingu Vojtěch Petržela. Účastníci si mohli zahrát 
bocciu s Radkem Procházkou, prvním českým mistrem Evropy 
a držitelem několika paralympijských medailí, s TJ Léčebna Luže-
Košumberk vyzkoušet tricykl,  handbike nebo se pozdravit s Leošem 
Lacinou, spoluhráčem Radka Procházky.  
Program oboha�la procházka parkem s Václavem Větvičkou, 
komentovaná ukázka hipoterapie, mo�vační a zábavné hry, které 
připravili zaměstnanci ergoterapeu�ckých dílen naší léčebny. 
Veřejnos� byl představen malou expozicí i nově vytvořený Arte 
atelier. Pro všechny, kteří se zapojili do ak�vit 48. Košumberských 
sportovních her „Jsme v pohybu“ byly připraveny losy, které jsme 
v závěru odpoledne slosovali. Programem nás celé odpoledne 
provázel skvělý moderátor Filip Novotný.Tradiční táborák zpříjemnily 
písně ve stylu country a blugrass. 
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své hranice, ale nechtěli jsme risko-
vat dojeC za každou cenu a zkazit si 
skvělý pocit z akce,“ zakončil Hantl. 
Svého posledního průjezdního bo-
du v Blatné dosáhl tým FitKoloběh 
v sobotu v brzkých ranních hodi-
nách poté, co někteří jezdci absol-
vovali své úseky v deš� a v chladu 
a intenzivně se snažili snížit časo-
vou ztrátu. Po následné poradě se 
většina rozhodla raději vynechat 
zbývajících 5 kontrolních bodů a 
zamířit rovnou do Prahy i za cenu 
90� hodinové penalizace. Jezdci 

Osmičlenné družstvo závodící pod názvem FitKoloběh vyrazilo v úterý 2. 8. 2016 na trať extrémního štafeto-
vého cyklomaratonu přes celou Českou republiku se zajížďkou do Bra>slavy. Akce nesla název Metrostav 
HANDY CYKLO MARATON. V sobotu 6. 8. 2016 sice projel celý tým včetně tří sportovců z TJ Léčebna Košum-
berk cílovou rovinkou v limitu 111 hodin, ale pouze za cenu penalizace 90 hodin za vynechání pě> posled-
ních průjezdních kontrolních stanovišť 

rychlos� a výkonu umožnit start 
hned třem sportovcům na dvousto-
pých strojích - dvěma handbikerům 
a jednomu tricyklistovi,“ uvedl Ja-
roslav Hantl z TJ Léčebna Košum-
berk. „Handicapovaní cyklisté 
z našeho klubu nepatří k nejlepším 
a nejrychlejším, ale milují výzvy,“ 
pokračoval Hantl, který sám akci 
absolvoval v dresu a v sedle. 
„Naším hlavním cílem bylo užít si 
maraton jako tým bez ohledu na to, 
jestli máš o kolečko víc, což se po-
vedlo. Všichni jsme si zkusili jít za 

RozhodnuC zkrá�t trať padlo v so-
botu v ranních hodinách z důvodu 
rostoucího vyčerpání jezdců i do-
provodného týmu a řidičů. Pokra-
čování v jízdě podle plánu by sice 
bylo možné, ale pouze za cenu vel-
kého vypěC. Důrazným varováním 
bylo několik drobných karambolů 
v týmu i v celé akci včetně vážněj-
ších nehod. Tým FitKoloběh se star-
tovním číslem 06 zařadil jako jeden 
z mála do své sestavy více jak jed-
noho povinného handicapovaného 
jezdce. „Rozhodli jsme se na úkor 
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