
Je to turnaj mladých fotbalistů 
v kategoriích mladší žáci a starší pří-
pravky. Součástí této akce bylo chari-
tativní utkání  „ČECHY – MORAVA“, 
ve prospěch dětských pacientů 
v Hamzově léčebně. 

Za Hamzovu léčebnu se závěrečného 
slavnostního vyhodnocení při zakon-
čení turnaje zúčastnil ředitel MUDr. 
Václav Volejník, CSc., který též pře-
vzal slavnostní pamětní list pro HL 
Košumberk. 
Velmi milé bylo setkání s několika 
bývalými pacienty léčebny. Byla při 
tom vyslovena chvála na péči, podě-
kování, padla jména manželů MUDr. 
Svobodových, prim. MUDr. Sílové. 
Vedoucím perfektně organizovaného 
turnaje byl též jeden z našich pacien-
tů, pan Jaroslav Žouželka, spolu 
s Mgr. Vlastimilem Stenzlem, staros-
tou a Janou Lexmaulovou, jednatel-
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Městečko Trnávka Auto Steffan Cup 2017 

kou TJ Sokol Městečko Trnávka.  
Sportovci z Městečka Trnávka spolu 
se svým starostou, Ing. Milan Šeda-
jem, za pomoci rodičů a dalších ná-
vštěvníků během turnaje navíc pro-
vedli ještě dobrovolnou peněžní 

sbírku, s cílem pomoci zlepšit pod-
mínky pro léčbu dětských pacientů 
v HL. Obě akce dohromady přinesly 
neuvěřitelných 12011 Kč! Budou 
použity pro volnočasové aktivity 
dětských pacientů. Veliký dík. 
 
Městečko Trnávka se právem jme-
nuje takto poeticky. Je to město 
uprostřed dlaně přívětivých kopců 
a je plné upřímných lidských srdcí. 
Za Hamzovu léčebnu Vám všem dě-
kujeme a na další, již 11. turnaj 
v roce 2018, jistě opět přijedeme. 

Zpráva o sportovních a lidských srdcích v Městečku Trnávka kde se ve dnech 
17. a 18. června 2017 konala výroční desátá akce „ Městečko Trnávka Auto 
Steffan Cup 2017“.  
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 Náplň - především tu osvětovou 
a vzdělávací v Hamzově parku 
a arboretu stále rozvíjí a oboha-
cují o nové podněty. Úspěšně 

jsme odstartovali nový projekt 
Kvetoucí léčebna, své zájemce 
si našlo i poznávání dřevin, které 
se konalo v nedávno otevřeném 
Centru historie. Spolek přátel 
Hamzova parku a arboreta při-
pravil pro pacienty i zájemce 
z řad veřejnosti, především zá-
kladních škol tipovací soutěž, 
v které měli účastníci za úkol na-
jít evropských stromů, vyznače-
ných otazníky.  
Hamzův park a arboretum je také 
kouzelným prostředím pro vy-
cházku, a to v každém čase. 
Avšak v květnu? S květnem jsou 
neodmyslitelně spjaty rozkvetlé 
šeříky, bohatě zdobící zahrady 

i parky. Jaro si nedovedeme 
představit i bez jiných rozkvet-
lých keřů – bez rododendronů. Je 
s podivem, jak rychle u nás doká-
zaly zdomácnět, vždyť s jejich 
šlechtěním se začalo až v 19. sto-
letí v Anglii. Jsou nejen úchvat-
nou dominantou květnového 
parku, ale budou ho svými tma-

MUDr. Hamza si velmi dobře 
uvědomoval si, že lékař léčí ne-
jen svou profesí, znalostmi 
a zkušenostmi, ale že neméně 
důležité je i prostředí takové 
léčebny a jeho zapojení do kra-
jiny. To může působit zpětně 
nejen jako podpůrný prostře-
dek, ale často jako rozhodující 
psychologicky působící prvek. 
A tak sám, vedle soustředěného 
budování léčebny, vymýšlel 
a projektoval ono prostředí, 
z něhož se s odstupem více než 
sta let, stalo dnes už obecně 
známé Hamzovo arboretum, 
které bylo v roce 2016 přijato 
jako řádný člen Unie botanic-
kých zahrad ČR. „Vysazoval ne-
jen aleje a sbírkové stromy 
(pamatuje ho například skupina 
úžasných buků, mezi nimi snad 
největší buk Fagus sylvatica cv. 
Aspleniifolia jaký znám), ale 
především modřínové a březo-
vé hájky, kde dr. Hamza jako 
první na světě dal dlouhodobě 
nemocné děti vyučovat pod 
širým nebem,“ říká MUDr. Vác-
lav Volejník, CSc. ředitel 
Hamzovy léčebny, v jejímž areá-
lu se zmíněné arboretum na-
chází.  
„Zhruba 100 let po dr. Hamzovi 
jsem přišel jako konsultant pod 
Košumberk i já, a byla to láska 
na první pohled, „ říká Václav 
Větvička. A pokračuje: “Díky 
porozumění ředitele léčebny dr. 
Václava Volejníka se podařilo 
vytvořit z doprovodné zeleně 
léčebny  arboretum,  s důrazem 
na původ dřevin - dokonce už 
s tichým podtextem, že součástí 
léčebných procesů jsou i proce-
sy poznání, které, kromě vzdě-
lávání, odvedou pacienty a kli-
enty léčebny od denních trápe-
ní a nesnází.“ 

vozelenými lesklými listy zdobit 
po celý rok. Při procházce květ-
novým parkem a arboretem Vás 
zaujmou i jiné keře. Kromě výše 
zmíněných zde najdeme dřevité 
pivoňky, od růžových přes oran-
žovou, přecházející až odstínům 
červené a fialové. Ze středně vel-
kých keřů jmenujme neobyčejně 
bohatě kvetoucí trojpuk a jemu 
velmi podobnou kolkvicii. 
Úchvatnou vůní okouzlí pustoryl, 
nazývaný též nepravý jasmín 
i méně známé jsou muchovníky, 
které nejenže na jaře nádherně 
vykvetou, ale později nás obdaří 
i chutnými plody. A když ne nás, 
naše ptačí kamarády určitě. 
V květnu si můžeme prohlédnout 
zlatý déšť. Ten pravý. Stále je 
často zaměňován za zlatici, která 
zatím již dávno odkvetla. Zlatý 
déšť neboli štědřenec) je větší 
keř, někdy i vícekmenný strom, 
jehož žluté květenství tvoří visící 
dlouhé hrozny. I bíle kvetoucí 
halézie karolínské nebo kaliny, 
tou obecnou počínaje jsou nád-
herné. A což teprve červeně kve-
toucí sazaník v zahrádce slečny 
Diorové. Jeho dřevo, zejména 
starší, zasychající (ale tenké!) je 
prosyceno silicemi, které po roz-
lomení větévky intensivně voní 
po eukalyptu. Také při pohledu 
do korun stromů zjistíme, že 
i tam se odehrává barevné diva-
dlo. Můžete vidět velmi neobvyk-
lý strom – paulovnii plstnatou se 
záplavou zvláštních světle mod-
rých květů ve tvaru trubek. Dříve 
byste ji mohli spatřit jen v Zaká-
zaném městě. Byla určena vý-
hradně pro zraky císaře. Určitě 
si s ní nezadají další kvetoucí 
stromy – hlohy nebo jeřáby a což 
třeba liliovník tulipánokvětý. 
Jana Zavřelová, DiS., referent PR, 
propagace, kultury a metodiky parku 

Připomenutí Dne botanických zahrad v Hamzově parku a arboretu 

V máji nebo chcete-li v květnu, kvete skoro všechno, ba i samo jméno. A snad i právě proto si připomínají 
svůj Den botanické zahrady. Botanické zahrady i veřejná arboreta mají svou náplň, ale především tradici. 
Také Hamzovo arboretum má svou náplň a tradici. Ta se liší od všech ostatních, protože u jeho zrodu ne-
stál zahradník, sběratel nebo botanik, ale lékař v mnoha ohledech vynikající a v jednom dokonce unikátní.  
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Nižší výkony OPT HL – N HTS byl požádán o zpracování písemného návrhu postupu při řešení této závažné situace. 

Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Diskuse o nutnosti vybudování jednolůžkových pokojů – trvalý úkol.  
 Informace o zrušení poštovních skříněk na ředitelství, všechna pošta bude centrálně předávána přes CSP.   

Do CSP budou předávány laboratorní výsledky. 
 Příští porada vedení bude v září, termín bude rozeslán. 
 Připomenutí předávání informací z HL pro turistický portál a pro KÚ. 
 Poděkoval za dokončení prací na budově ředitelství. 
 V rámci plánované akce „Hamzův rok“ musíme více zmedializovat léčebnu – požádal o nápady, kontakty. 
 Informoval o návštěvě p. Michala Horáčka v HL. 
 Řešíme možnost prodeje přístrojů KINECT pro léčebné účely. Prodej by pravděpodobně probíhal prostřednictvím 

prodejny OPT. 
 Informoval o pozvání na setkání manažerů k programu zdravotnictví Pardubického kraje – 19. 6. 2017 

 
N Oš Jaroslava Zavoralová  

 Zpracováváme návrh organizace Dobrovolnictví. 
 Tichá linka - na noteboocích v sesternách je ikona pro přístup k aplikaci Tichá linka. Jedná se o nástroj pomoci při 

komunikaci s pacientem - překlad z/do znakové řeči (pro tuto službu byl tablet – v současné době uložen u IT, HL 
byl darován). 

 RŘ souhlasí s prováděním plošné preventivní desinsekce. Produkt účinkuje na více hmyzu (štěnice, mravenci, 
komáři, vosy atd.) – po aplikaci je účinnost tři měsíce.  

 Požádala o dodržování služebních postupů při plnění požadovaných služeb údržbou HL. 
 
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

 Informovala o řešení udržení obložnosti za pavilón I.  
 Návrh na screening zraku v HL pro veřejnost (pacienty, zaměstnance) - budou zaslány dny, kdy by bylo možné 

provést tuto akci. 
 Ergodiagnostika - nutné začlenění HL. Řešíme možnost zařadit toto téma do programu Košumberského dne 

2017. Možnost i přednášky od prim. MUDr. P. Maršálka. O přednášku požádala i při minulé návštěvě na 
Farmaceutické fakultě HK – téma tuberkulóza v moderním světě. 

 
N RHB Ludmila Vopařilová 

 Informovala o stížnostech na problematické chování některých návštěvníků dětského hřiště. Závěr – zatím bude 
řešeno tabulí s upozorněním.  

 Kůň Afrika byl 2.6. na veterinárním vyšetření, informovala o aktuálním zdravotním stavu. 
 
IA Bc. Voralová 

 Připomíná, že na vše, co pořizujeme, musí být požadavek na výdaj. 
 
V PRÁV Mgr. Markéta Mračnová 

 Informace o  stížnosti p. M. P. Závěr – stížnost neoprávněná, negativní nález. 
 Upozornila na nový systém řízené dokumentace  – požádala o prostudování a dodržování. 
 Protikuřácký zákon – u nás nově zákaz i před kavárnou. Diskutováno o „kuřáckých místech“ v HL. 

Závěr: systematicky se tímto problémem zabývat v souladu se zákonem. 
 

N EÚ Ing. Jarmila Ditrichová 
 Informovala o ekonomické situaci v minulém období. 

 
N HTS Ing. Jiří Půža  

 Informoval o stavu čerpacích zkoušek vody z vlastního vrtu HL: 
Kompletní informaci nelze podat do doby ukončení čerpací zkoušky (předpoklad do 13.6.). 

 Dne 1.6. byla předána do užívání kancelář skladníka údržby. 
 Diskutováno o předložené studii hřiště na minigolf, vč. cenového návrhu. Závěr: dokončit dle připomínek. 

 
           Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová, V PRAV 

Zpráva Ř HL z jednání RŘ HL č.  9/2017/RŘ, konané dne 5. 6. 2017  



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

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
referát marketingu a PR 
Vydáno dne: 30. 6. 2017 
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Personální oddělení informuje 

Nástupy do pracovního poměru v květnu: 
Cachová Ilona  uklizeč pavilónu A /za pracovní neschopnost/ 
Menclová Bohdana zdravotní asistent pavilónu C 
Hrnčálová Božena  uklizeč pavilónu M /za pracovní neschopnost/ 
 
Ukončení pracovního poměru v květnu: 
Skučková Renata  kuchař OVS 
Vejvodová Lenka  masér pavilónu B 
Čulík Miloš   zahradník PRO 
Slezák Stanislav  zahradník PRO  
 

Nástupy do pracovního poměru v červnu: 
Hajzochová Anna  kuchař OVS /za pracovní neschopnost/ 
Budínská Hana  masér pavilónu B 
Čáp Petr   zahradník PRO 
Šmoková Petra, MUDr. lékař pavilónu C 
Bláhová Renáta  sestra pavilónu G 
Žáková Lenka  pradlena PRO /za pracovní neschopnost/ 
Bohatá Kristýna  pradlena PRO /za pracovní neschopnost/ 
 
V červnu nastoupili na odbornou praxi v HL tři studenti oboru masér. Dále 
budou v červnu absolvovat odbornou praxi dva studenti fyzioterapie, dva 
ergoterapie, jedna studentka oboru všeobecná sestra a na úseku HTS jeden 
student. Rovněž květnu proběhla řada odborných exkurzí pro cizí 
zaměstnance. Děkujeme všem, kteří se studentům a exkurzím věnují 
a pomáhají tak vytvářet pozitivní obraz léčebny. 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

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

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., význam-
ný český kardiochirurg a přednosta 
Kardiocentra IKEM, navštívil v úterý 
6. června 2017 Hamzovu odbornou 
léčebnu pro děti a dospělé v Luži - 
Košumberku.  
V dopoledních hodinách přednášel 
na konferenci k rozvoji vzdělávání.  
„Konferenci pořádalo město Luže 
jako realizátor projektu Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání v ORP Chru-
dim," říká Radek Zeman, starosta 

města Luže a dodává:“ a byla prio-
ritně určena ředitelům všech typů 
škol.“  
Po skončení přednášky zavítal pro-
fesor Pirk do Hamzovy léčebny, kde 
si v doprovodu ředitele léčebny 
MUDr. Václava Volejníka, CSc. pro-
hlédl některá zdravotnická pracoviš-
tě. V rámci procházky kvetoucím 
Hamzovým parkem a arboretem. 
„Díky krásnému počasí mohl pan 
profesor obdivovat krásu vzrostlých 
stromů, jeho pozornost upoutaly 
i tabule naučné stezky nebo koně, 
jejichž nedávno upravená trasa ven-
kovní hipoterapie vede kolem Cen-
tra historie Hamzovy léčebny, „říká 
MUDr. Václav Volejník, ředitel 
Hamzovy léčebny.“ 

Návštěva Profesora MUDr. Jana Pirka, DrSc. v Hamzově léčebně 


