
Praze na pobočce Hlavní pošty se dne 
21. 2. 2018 uskutečnila již 98. výstav-
ka Známkové tvorby České pošty, kde 
byly představeny známky a ceniny, 
mezi které patřila i příležitostná znám-
ka prof. Dr. Hamzy.Při takto významné 
události nesměla chybět rodina pana 
prof. Dr. Hamzy, bez jejíž iniciativy 
a odhodlání v péči o jeho odkaz, by 
nejspíše k vydání příležitostné známky 
k 150. výročí narození prof. Dr. Hamzy 
nedošlo.  
Slavnostní akce se zúčastnil ředitel 
Hamzovy odborné léčebny pro děti 
a dospělé MUDr. Václav Volejník, CSc., 
starosta města Luže pan Radek Zeman 
a odborný garant Hamzova parku 
a arboreta  Václav Větvička. Velkou ctí 
byla přítomnost také zástupce zřizova-
tele Hamzovy léčebny v osobě ná-
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městka ministra zdravotnictví pro 
zdravotní péči prof. MUDr. Romana 
Prymuly, CSc., Ph.D, který pronesl 
úvodní řeč a zakončil ji slovy: „Česká 
republika si váží osobnosti takového 
významu, jako je právě pan profesor 
Hamza.“ Na výstavce byl přítomen 
i autor návrhu Petr Minka a rytec Ja-
roslav Tvrdoň. V době slavnostního 
uvedení známy bylo mnohokrát vyslo-
veno, že jde o mimořádně krásnou 
uměleckou práci.  
Známka má nominální hodnotu 20 Kč 
a bude ji možné volně zakoupit 
na pobočkách České pošty. Známka 
se těšila velkého zájmu z řad filatelis-
tů, kteří přijeli z různých koutů České 
republiky. Návštěvníci si mohli pro-
hlédnout výtvarné návrhy známky, 
podklady pro tisk, FDC (obálku první-
ho dne vydání), razítko na FDC a ryti-
ny, ale všechny tyto originály byly 
ukryty za neprůstřelným sklem. Velká 
většina filatelistů využila možnosti 
nechat si zakoupenou známku nebo 

obálku prvního dne podepsat od zmí-
něných autorů.  
Celou výstavkou slovem provázel Ing. 
Břetislav Janík, ředitel odboru znám-
kové tvorby České pošty. Projevy 
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Spolupráce Hamzovy léčebny s městem Pardubice. 

Projekt je ve spolupráci s magistrá-
tem města Pardubic pod záštitou 
náměstka primátora zodpovědné-
ho za školství, zdravotnictví a soci-
ální záležitosti Jakuba Rychtecké-
ho, kdy město Pardubice podpoří 
projekt částkou 100 000 Kč. 
Pracovníci ortopedické protetiky 
Hamzovy léčebny vloží do projektu 
svoji odbornost, zkušenosti a čas 
a vyšetří od února do konce června 
2018 cca 1 000 dětí z prvních tříd 
na tenzometrické desce, která 
slouží k diagnostice vad nohou. 
Vyšetření je pro pacienta neboles-
tivé, nezatěžující. Výsledky z minu-
lého projektu ukazují, že minimál-

ně třetina dětí v předškolním 
věku má funkční vadu, která, 
pokud není včas řešena, může 
v dalších letech vést k vážným 
zdravotním problémům. Nejde 
jen o vadu nohou, ale existuje tu 
řetězení změn. Brzký záchyt 
a řešení takovéto vady je pre-
vencí možných problémů v dal-
ších letech např. skoliózy, ale 
i bolestí zad, hlavy, kloubů, dří-
vějšího nástupu artrózy a po-
dobně. Včasné odhalení a ná-
prava těchto vad je investicí 
do dalšího zdárného vývoje dítě-
te. 

MUDr. Alena Klapalová, N ZP 

Po zkušenosti Hamzovy léčebny s projektem Zdravá dětská noha, který probíhal před třemi lety 
v předškolních zařízeních a 1. - 5. třídách v Luži a okolí, včetně školy v Chrudimi, se rozhodla Hamzova 
léčebna podpořit obdobný preventivní program  pro žáky 1. tříd města Pardubic.  

ke známce a diskusi k danému tématu zakončil „pošťáckým“ vtipem v podobě 
otázky: ,,Jaké je PSČ města Luže?“, kterou položil panu starostovi Radku Zemano-
vi, ten se nenechal zaskočit a briskně správně odpověděl. 
 
Na vydání této známky bude navazovat vydání osmi známkového sešitku 
Hamzovy léčebny a města Luže, které se bude konat v den 150. výročí narození 
zakladatele Hamzovy léčebny 7. 3. 2018 od 10 hodin v Konferenčním sále 
v areálu Hamzovy léčebny. 
 
 Všichni se tak mohou těšit na známku pana prof. Dr. Hamzy, ale také na známku 
plk. Josefa Koukala elitního stíhacího pilota 310. československé stíhací perutě 
RAF, Václava Větvičku dendrologa a odborného garanta Hamzova parku a arbore-
ta, Poutní kostel Panny Marie, Pomocnice křesťanů, hrad Košumberk a další zná-
mé pohledy na Hamzovu léčebnu. Náklad známkového sešitku je 1 900 ks a již 
nyní je o něj značný zájem.  
Po tomto termínu si budou moci zájemci známkový sešitek zakoupit v Informač-
ním centru Hamzovy léčebny, na vyžádání na dobírku na adrese info@hamzova-
lecebna.cz. Dále pak bude možný nákup v Informačním centru města Luže 
a na e-shopu města www.luze.cz/kontakty/e-shop. 
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ÚKOLY: 
Hamzův rok 2018 - prodej známek na dobírku bude řešen v Infocentru. 
Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 

 Vedoucí lůžkového oddělení ošetřovatelské péče (LOOP) pavilonu C bude v rozsahu výkonu pozice funkce 
primáře (mimo věci odborně lékařské) vrchní sestra Jolana Macáková. Bude přímo řízena N ZP, v rozsahu 
výkonu pozice vrchní sestry bude i nadále metodicky řízena N Oš. 
Lékařskou část bude řídit MUDr. Bohumil Vaško. 

 Přivítal Lenku Kohoutovou ve funkci interní auditorky a popřál jí hodně úspěchů. 
 Informoval o jednání partnerské platformy „PAPLA“ k projektu plánování rozvoje sociálních služeb. 
 V návrhu zákona o botanických zahradách je podmínka, která upravuje počet taxonů v parku. 

N Oš Jaroslava Zavoralová  
 Informovala o spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK Hradec Králové o avizovaném projektu 

„Analýza a management pochybení všeobecných sester během podávání léčiv“. 
Bc. Dagmar Voralová  

 Pí. Kohoutová zpracovala plán auditů na rok 2018.  
N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

 Informace o předávání platových výměrů s 10 % navýšením platových tarifů a příplatků za vedení 
od 1. 1. 2018. 

 Informovala o personálním rozšíření KCE od 1. 2. 2018 paní Janou Richterovou. 
 Agendu stáží přebírá od paní Moniky Soukupové od 1. 2. 2018 paní Hana Langová z personálního oddělení. 
 Minulý týden byla řešena stížnost sester pavilonu V. 

N EÚ Ing. Jarmila Ditrichová 
 Předala rozbor hospodaření, včetně tabulkové části. 
 Řešen prodej trubiček v Informačním centru. Mimo jiné bylo doporučeno i rozšíření prodeje v zaměstnanecké 

jídelně. 
 Ř HL doporučuje řešit současné využití informačního centra, jako prodejního prostoru. 
 Ř HL požádal o dořešení instalování vitrín do prodejní místnosti pod pavilon M, kde bude vystaveno zboží, 

které je možné zakoupit v Informačním centru. 
 Požádali jsme KB o finanční dar na přístroj „kašlací asistent“. 
 Bude vydáno interní sdělení N EU určené pro zdravotnická oddělení týkající se čerpání nákladů na DHM 

a DDHM. S platností až do zveřejnění plánu pro rok 2018 se může čerpání nákladů na DHM a DDHM pohybovat 
v rozsahu 10 tis. Kč/měsíc pro nákladové středisko. 

 Počet ošetřovacích dnů za leden je cca o 148 více, než loni. Rada ředitele děkuje oddělením za vynikající 
zvládnutí přechodu roku 2017/2018. 

N HTS Zdeněk Doležal 
 RŘ souhlasí se žádostí o souhlas s účastí pracovníků OPT na veletrhu v Lipsku 15 - 18. 5. 2018. 
 Informoval o vyhlášeném výběrovém řízení na sloupový zvedák k malému bazénu pavilónu "G". V současné 

době zahajujeme výběrové řízení na výstavbu výtahu pavilonu G. MZ ČR nám schválilo zadávací dokumentaci 
k výběrovému řízení na traktor do zahradní údržby. 

 Předložil k projednání zprávy o výsledku hospodaření ortopedické protetiky za rok 2017 v souladu s Rozborem 
hospodaření za rok 2017. Projednány návrhy na opatření ke zlepšení hospodaření. 

    Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová,  VPRAV 
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  Zpráva z jednání RŘ HL č. 3/2018/RŘ, konané dne 5. 2. 2018  

Personální oddělení informuje 

Nástupy do pracovního poměru v lednu 
Jirsáková Marie   sestra pavilónu K  /za pracovní neschopnost/ 

Ukončení pracovního poměru v lednu 
Křepelková Vanda  kuchař OVS 
Šalamon Pavol, MUDr. primář pavilónu C 

           Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 
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Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Pavilón byl otevřen již 18. 1. 2018 pro 
zaměstnance a veřejnost. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout zrekonstruované 
a nově vybudované prostory. Oficiální 
slavnostní otevření proběhlo 23. 1. 
2018. Pozvání přijali i významní hosté, 
mezi které mimo jiné patřil zástupce 
zřizovatele Hamzovy léčebny náměstek 
ministra zdravotnictví za sekci legislativy 
a práva JUDr. Radek Policar, zástupce 
Pardubického kraje Ing. Ladislav Valtr, 
MBA., člen rady pro oblast zdravotnic-
tví, děkan Fakulty zdravotnických studií 
Pardubické univerzity prof. MUDr. Josef 
Fusek, DrSc. a celá řada dalších hostů 
včetně předešlých primářů dětského 
oddělení MUDr. Motyčky a MUDr. Rus-
ňáka. A co rekonstrukce přinesla? 
„Celkem je v pavilónu 35 lůžek. Došlo 
k přebudování vícelůžkových pokojů 
na 16 dvoulůžkových pokojů se sociál-
ním zařízením a 3 jednolůžkové pokoje 
se sociálním zařízením. Levé i pravé 
křídlo objektu bylo půdorysně rozšíře-
no. Byl vybudován nový bezbariérový 
hlavní vstup do objektu včetně příjezdo-
vé komunikace. V půdních prostorách 
byly vybudovány další pokoje a zázemí 
(klubovny) pro pacienty. Celkově 

se jednalo o investici ve výši více jak 38 
mil. Kč.“ uvádí Ing. Petr Tesař, vedoucí 
investic. Hosty velmi zaujaly výrazně 
rozšířené suterénní prostory, kde byly 
vybudovány nové pracovny pro rehabili-
taci, velká tělocvična, nové šatny pro 
zaměstnance a byla zde také zřízena 
jedinečná multismyslová místnost, ve 
které se bude provádět terapeutický 
koncept se zajímavým názvem 
„Snoezelen“.  
„V druhé fázi rekonstrukce dojde v roce 
2018 i na úpravy exteriéru. Před paviló-
nem vznikne zatravněná plocha s rela-
xačními i cvičebními prvky, které za příz-
nivého počasí budou sloužit k odpočinku 
dětí po náročném programu a k načer-
pání nových sil, nebo ke cvičení formou 
hry.“ říká MUDr. Lenka Šuglová, primář-
ka dětského oddělení. Slavnostní otevře-
ní dětského oddělení zaujalo i televizní 
reportéry z České televize a Východočes-
ké televize V1. ČT odvysílala přímý vstup 
z pavilónu E do ranního pořadu Studio 6. 
Reportéři ČT se zdrželi až do poledních 
hodin a čas využili k natočení další repor-
táže, která byla odvysílána v Událostech 
v regionech. Otevřena je i další spoluprá-
ce s Českou televizí. Možná si reportéři 
vyberou i z plánovaných akci v rámci 
Hamzova roku 2018. „Poděkování patří 
všem, kteří se na rozsáhlé rekonstrukci 
dětského oddělení podíleli. Doufáme, že 
rekonstrukce přinese pacientům a za-
městnancům lepší komfort a bude mít 
hlavně vliv na zkvalitnění služeb a reha-
bilitačních pobytů.“ říká MUDr. Václav 
Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny.  
 
Ing. Jana Nováková, asistentka ředitele 

Nově zrekonstruovaný dětský pavilón E je necelý měsíc v plném provozu a dětští 
pacienti si ho jistě stihli trochu upravit k obrazu svému. Rekonstrukce pavilónu 
trvala od roku 2015 a ne vždy to bylo jednoduché. O to více si akce zasloužila pěk-
né slavnostní zakončení. 

Pavilón E otevřen po rozsáhlé rekonstrukci 


