
Spolek přátel Hamzova parku a arbo-
reta založil za podpory vedení Ham-
zovy léčebny a přítomnosti rodiny 
Hamzových vlastní středisko s ná-
zvem „Hamzův archiv“. Cílem této 
činnosti bude ve spolupráci a s pod-
porou vedení Hamzovy léčebny, za-
jistit odpovídající prostor a aktivního 
správce potřebného prostoru a zajis-
tit podmínky pro systematické vyhle-
dávání, třídění, zpracování a ukládání 
veškerých dat, materiálů i reálií, týka-
jících se života a práce pana profeso-
ra MUDr. Františka Hamzy, zaklada-
tele Hamzovy léčebny. Cíl tohoto kro-
ku je jednoznačný. V kvalitních pod-
mínkách zachovat co nejlépe připra-
venou kompletní sbírku všeho, co je 
odkazem pana profesora MUDr. 
Františka Hamzy.   
Výstupy z činnosti Hamzova archivu 
jsou souběžně majetkem jak rodiny 
Hamzů, tak Hamzova archivu. Získa-
né archiválie nebudou jakkoli obcho-
dovatelné, mimo uvedené použití 
pro propagaci života a díla pana pro-
fesora a pro propagaci všech jeho 
odkazů a výsledků jeho práce včetně 
Hamzovy léčebny. Z tohoto hlediska 
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Hamzovy léčebny 

Založení Hamzova archívu 

musí být samozřejmě získané dokla-
dy a materiály přístupny pro bada-
telskou činnost jiných osob, zabýva-
jící se touto tematikou.  Pokud by z 
nějakých důvodů došlo k zániku čin-
nosti Hamzova archivu, měl by být 
předán pod správu Hamzovy léčeb-
ny, za předem stanovených podmí-
nek.  
Vnuk pana profesora, Jan Hamza 
k události řekl: „Vážený pane ředite-
li, s Vaším návrhem vytvořit v rámci 
Spolku přátel Hamzova parku a ar-
boreta vlastní středisko s názvem 
„Hamzův archiv“ bez výhrad souhla-
sím. Stejně tak souhlasím s kom-
plexním vymezením sledovaných 
úkolů a cílů činnosti archivu, které 
ve Vašem dopisu specifikujete. Ně-
které potomky prof. MUDr. Františ-
ka Hamzy jsem již o Vašem návrhu 
informoval. Všichni ho uvítali v pl-
ném rozsahu. Po zaslání uvedeného 
textu zajistím písemný souhlas po-
tomků prof. MUDr. Františka Ham-
zy. Dovolte, abych Vám při této pří-
ležitosti vyjádřil poděkování celé 
naší rodiny za Vaši dlouholetou po-
zornost odkazu mého dědečka, za-
kladatele léčebny prof. Františka 
Hamzy. Současně bych Vám rád vy-
slovil uznání za Vaše dlouholeté 
úspěšné náročné řízení velkého ko-
lektivu lékařů, sester a ostatních 
pracovníků léčebny.  Bude nám po-
těšením přispět podle našich sil 
a možností k budování archivu.“ 
 
Jana Zavřelová,DiS., referent PR, 
propagace, kultury a metodik parku 

„Srdce plesá nad tím, jak lze pečovat a rozvíjet odkaz pradědečkův pod jeho 
neustálým dohledem ze všudypřítomných portrétů. Jako by nikdy neode-
šel… Při každé naší návštěvě je zde něco nového, dokonalejšího, opravdové-
ho a krásnějšího.“ pravnučka profesora MUDr. Františka Hamzy  



Prožít na vlastní kůži obtíže, které provází různé druhy tělesného nebo smyslového postižení a jak složité mů-
že být překonávání bariér, které si často většinou ani neuvědomíme, bylo jedním z cílů Dne v Hamzově parku 
a arboretu pro žáky ZŠ Chroustovice.  
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„Posíliti, utužiti dětskou sousta-
vu, duši, naplniti ji pevnou vírou 
příštího ozdravení - je tu základ-
ním příkazem tělesné výchovy 
a duševní terapie." 
 
Jízda na invalidním vozíku, chůze 
s berlemi nebo jízda na handbi-
ke. S tak obrovským zájmem 
o jízdu jsem se ještě nesetkal, 
říká Jiří Vokurka, závodník TJ Lé-
čebna Košumberk, který se akce 

zúčastnil. „Handbike je speciálně 
upravené ruční kolo pro osoby 
se zdravotním postižením. Větši-
na těchto handbiků je vyrobena 
formou tříkolky se dvěma koly 
vzadu a jedním řiditelným kolem 
vpředu,“ vysvětloval dětem Jirka. 
Nejen trenažér, ale i dětský han-
dbike, s kterým se v doprovodu 
trenéra TL Léčebna Jaroslava 
Hantla mohli projet, ale také zku-
šební, samostatná jízda na inva-
lidním vozíku nebo chůze s berle-

Ve čtvrtek 29. června 2017 na-
vštívilo Hamzův park a arbore-
tum sto dvacet žáků chrousto-
vické školy, kteří putovali Po 
stopách MUDr. Františka Ham-
zy. „Připravili jsme pro ně zážit-
kově výchovný vzdělávací pro-
gram, který byl rozčleněn do tří 
tematických celků, srovnatel-
ných s Hamzovými myšlenkami 
a jeho postupy v léčbě chovan-
ců (pacientů) tehdejšího ústa-
vu,“ říká Jana Zavřelová, DiS., 
referent PR, kultury a metodiky 
parku.   
 
„Dětem oslabeným nebo skro-
fulozou již ohrožených dejme 
slunce a vzduch - čisté, ne příliš 
vlhké ovzduší poblíž lesů, v 
podhorském klimatu krajiny 
domácí.“ 
 
S Kaštánkem za stromy čtyř svě-
tadílů - poznávací trasa s deseti 
soutěžními otázkami. Děti par-
kem provázel symbol Hamzova 
parku „Kaštánek“ a vedl je za 
jednotlivými zastaveními u zají-
mavých stromů. správným zod-
povězením správné odpovědi 
získali žáci vždy jednu indícii, z 
kterých v závěru dopoledne 
společně složili výrok MUDr. 
Františka Hamzy. 

mi se těšily velkému zájmu dětí. 
Dokonce se tvořily fronty čekají-
cích dětí, které trpělivě čekaly, až 
přijde jejich chvíle. Paní Veselá 
spolu se svojí dcerou umožnily 
dětem, aby si vyzkoušely také 
jízdu na tricyklech. 
 
„Důležitou pomocnou methodou 
léčebnou je v ústavu i pomocná 
dětská práce (v domácnosti, za-
hradě, košikářské dílně aj.), ur-
čovaná lékařem dle schopností 
a tělesných sil ošetřovanco-
vých.“ 
 
 Výroba keramického herbáře 
a Kaštánkovy kvetoucí zahrádky - 
práce s keramickou hlínou, pří-
rodninami a papírem  
 
Od 12 hodin probíhalo závěrečné 
shrnutí se slosováním kartiček, 
na které děti napsaly svůj názor 
na dopolední program. „Nebylo 
pro nás překvapivým zjištěním, 
že většina dětí označila  jako nej-
větší zážitek právě jízdu na hand-
bike,“ říká MUDr. Václav Volej-
ník, ředitel Hamzovy léčebny, 
který přišel děti pozdravit.  
 
Jana Zavřelová,DiS., referent PR, 
propagace, kultury a metodik parku 

Školení kompresívní terapie 

Ve dnech 11. a 12. 7. 2017 se konala praktická výuka v Kompresivní 
terapii ve spolupráci s firmou Lohmann a Rauscher. Jednalo 
se o  další školení pro zdravotnický personál, který denně provádí 
bandážování DK k prevenci tromboembolické nemoci. V tomto 
termínu se školení zúčastnilo celkem 59 zaměstnanců. V léčebně 
jsou vyškolené specialistky v Kompresivní terapii, které absolvovaly 
vícedenní kurz. Zaměstnanci v praxi využívají zásady bandážování, 
které jsou uvedeny v metodickém postup č. 19 Kompresivní terapie 
– zásady bandážování. Dále byl pro pacienty vytvořen edukační 
materiál. Oba tyto materiály naleznete na Portále HL.  
      Jaroslava Zavoralová, NOš/MK 

Den v Hamzově parku a arboretu pro žáky ZŠ Chroustovice  
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Úkoly: 
Byty: RŘ souhlasí s návrhem na obsazení garsoniéry čp. 319 na dobu určitou (omezení do doby rekonstrukce pavilónu 
V) p. Brdíčkovi  a přidělení bytu čp. 96 pí. Stehnové. 
 
Ekonomika: RŘ souhlasí s nutností přehodnotit budoucí návrh rozložení lůžkového fondu po otevření pavilónu A po 
rekonstrukci. 
 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů): - připomenuto dodržování předpisů. Spoluprací s MZ ČR v této 
oblasti byla za HL pověřena Bc. Voralová. 
 
Stavební investiční akce: s ohledem na finanční situaci HL N HTS zajistí zpracování kompletního přehledu, co 
plánujeme a co můžeme zajistit, včetně podmínek, případně i nutných omezení.  
 
Situace OPT HL: návrh na východisko z ekonomické situace v roce 2017 - předložen návrh na zrušení 2 pracovních míst.    
 
Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 

 Dle předběžné informace zástupců PK je v příštím roce uvažováno s vyhlášením profesora MUDr. Františka 
Hamzy mezi význačné osobnosti Pardubického kraje.  

 Jsou projednávány podmínky pro možný prodej pomůcek pro pacienty KINECT. 
 Informoval o proběhlých jednáních se zástupci Pardubického kraje na různých akcích, kde byly řešeny hlavně 

možnosti spolupráce s naší OPT.  
 Informoval o návštěvě pana poslance Andreje Babiše, který mimo jiné přislíbil dar 500 000 Kč na rekonstrukci 

části SRJ. 
 
N Oš Jaroslava Zavoralová  

 Informovala o projektu kvality v oblasti medikace – podávání léků a projekt pády s realizací od 2. pololetí 2017. 
 Funkci staniční sestry pavilónu G 2 vykonává od 19. 6. 2017 pí. Vostrčilová Petra (staniční sestra  Salášková Marie 

dlouhodobá PN, její zástup, staniční sestra Nováková Jiřina skončila PP 30. 6. 2017). 
 RŘ připomíná používání správného označení primariátů – Rehabilitace I. – V. Nutno přepracovat i telefonní 

seznam HL. 
 RŘ souhlasí se zařazením dezinsekce objektů do plánu roku 2018. 

 
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

 Informovala o stavu překladů a návrhů.  
 20. 9. 2017 se koná odpoledne v HL seminář posudkových lékařů.  
 5. - 6. 10. 2017 se koná celostátní konference posudkových lékařů v Litomyšli s naší aktivní účastí. 
 Informovala o jednání s N LP MUDr. Michálkem z Pardubické nemocnice o řešení elektronických překladových 

zpráv. 
 
N RHB Ludmila Vopařilová 

 Informovala o daru Nadace Agrofert, která poskytne 50 000 Kč na nákup pomůcek pro Snoezelen. 
 Informovala o jednání v Nadaci pojišťovna Kooperativa, kde jsme na základě dosavadních úspěšně realizovaných 

projektů dostali příslib na příspěvek 25 000 EUR. 
 
IA Bc. Dagmar Voralová 

 Informovala o připravovaných změnách v kontrolním systému HL – bude zapracováno do směrnice  
 
V PRÁV Mgr. Markéta Mračnová 

 Od 1. 7. 2017 nabývá účinnosti ustanovení § 6 odst. 1 z. č. 340/2015, o registru smluv: 
„Smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.“ 

 Zavedení právního informačního systému ASPI. 
 Informovala o návštěvě rodiny Hamzových v HL dne 15. 6. 2017. 
 Informovala o přijetí a řešení stížnosti pana Vybírala. Uzavřeno s negativním závěrem.  

(pokračování na straně 4) 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v červnu: 
Žáková Lenka   pradlena PRO  
Nováková Jiřina   staniční sestra pavilónu G 
Schejbalová Michaela, Mgr. psycholog pavilónu F 
Faltysová Vlasta   sanitář pavilónu G 
 

Nástupy do pracovního poměru v červenci: 
Romportl František sanitář pavilónu D 
Novotná Lenka  uklizeč pavilónu M /za pracovní neschopnost/ 
Smejkalová Žaneta  uklizeč pavilónu G   /za pracovní neschopnost/ 
Bezdíček Jiří   administrační pracovník PRO /za pracovní  neschopnost/    
Gregorová Kateřina sanitář pavilónu B /za pracovní  neschopnost/ 
 
V  červenci nastoupili na odbornou praxi v HL čtyři studenti fyzioterapie,  
dva studenti ergoterapie a jedna studentka sociálního oboru. Dále v červenci 
nastoupilo osmnáct brigádníků (deset na úklid, dva do parku, dva do prádelny,  
dva k dopravě,  jeden fyzioterapeut a jeden administrativní pracovník na HTS).   
 

 
V červenci 2017 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
35 let  Tesařová Vladimíra  ortotik-protetik OPT 
40 let  Michálková Hana   nutriční terapeut OVS 
 
Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 
 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

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

N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

 Od 1. 7. 2017 bude navýšen směnný příplatek sestrám bez odborného dohledu 
pracujícím v nepřetržitém provozu o 2 000,-- Kč (ze stávajících 600,- na 2 600,- Kč).  

 RŘ souhlasí s návrhem výplaty odměn za střediskové hospodaření ve výplatě za 
červenec. 

 Přistoupili jsme ke kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného 
zaměstnance. Tyto kontroly budou pokračovat. 

 
N EÚ Ing. Jarmila Ditrichová 

 Informovala o předání rozpočtu na rok 2018 na MZ ČR. 
 
N HTS Ing. Jiří Půža  

 Informoval o jednání na MZČR, týkajících se možných dotací.  
 RŘ souhlasí s návrhem na úpravu veřejných prostor před pavilónem V, dle závěrů 

Prověrek BOZP 2017, a to úpravou chodníku ke „kuřáckému místu“. 
 Předložil studii golfového hřiště s cenovým návrhem. 
 

V TO Zdeněk Doležal 
Informace o stavbách: 

 Rekonstrukce OVS, vzduchotechnika v prádelně, střecha čp. 166  -  bez komplikací. 
 Pavilón E – problém s dodržením lhůt – technologické postupy.   
 

                 Zpracovala Mgr. Markéta Mračnová, V PRAV 

Zpráva Ř HL z jednání RŘ HL č. 10 a 11/2017/RŘ, 
konaných dne 2. 6. a 10. 7. 2017   (pokračování ze strany 3) 


