
,,Hamzův rok 2018“  zahájí svoji druhou polovinu  

Ve druhé polovině měsíce dubna se v Hamzově léčebně konaly zajímavé 
akce. Dne 24. dubna se konal III. košumberský den,  odborná konference 
na téma respirační fyzioterapie. HL navštívilo přes 80 zdravotníků ze 
všech koutů České republiky. Na samém začátku konference byl připo-
menut odkaz prof. Dr. Hamzy. V průběhu konference se hovořilo a histo-
rii respirační fyzioterapie a trendech v této oblasti, dlouholetém vývoji 
léčby tuberkulózy a na konec  byli posluchači zavedeni až k vědeckému 
konceptu Snoezelen, který se provádí ve velmi krásných a příjemných 
prostorách = multismyslových místnostech. Hamzova léčebna jednu ta-
kovou multismyslovou místnost v nově zrekonstruovaném dětském pavi-
lónu nedávno otevřela a zájemci měli možnost ji při konferenci navštívit. 
,,Součástí konference byla i prezentace vystavovatelů, kteří seznámili 
odbornou veřejnost, ale i pacienty se svými produkty, předvedli přístroje 
a pomůcky, z nich velkou část využívá i Hamzova léčebna“ dodává MUDr. 
Klapalová, náměstek zdravotní péče HL.  

Na odbornou konferenci navazovalo hned 25. dubna slavnostní setkání 
k příležitosti 150. výročí narození prof. Dr. Hamzy. Ideou slavnostního 
setkání bylo připomenutí díla a myšlenek významné osobnosti Pardubic-
kého kraje a důstojné završení oslav tohoto výročí. Setkání se zúčastnila 
řada zajímavých osobností včetně zástupců Pardubického kraje a členů 
rodiny Hamzových. Krátké přednášky, které spojovalo jedno téma, tedy 
prof. Dr. Hamza, přednesli oslovení řečnící například prof. MUDr. Vladi-
mír Palička, CSc., dr. h. c. – ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - ředitel Masarykova onkologického ústa-
vu v Brně, Václav Větvička odborný garant Hamzova parku a arboreta 
a další. Setkání bylo velmi přátelské a jeho atmosféru podtrhovalo  
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i krásné počasí. Celé dění zakončil 
svojí dojemnou řečí pan Jan 
Hamza, vnuk prof. Dr. Hamzy. 
Na závěr poděkoval všem zaměst-
nancům Hamzovy léčebny, za prá-

ci a péči o dědečkův odkaz a vzdal 
stejně jako všichni řečnící před ním 
důstojný hold dědečkovi.  

„Hamzův rok 2018“ se nám poma-

Krásných dvacet let spolupráce s botanikem Václavem Větvičkou jsme si  připomněli  na tradičním, již 

třináctém jarní otevírání Hamzova parku a arboreta, které se konalo dne  17. dubna.  Botanik Václav 

Větvička představil již zmíněné arboretum v kalendáriu, nazvaném Rok v Hamzově arboretu.  
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lu překlápí do své druhé poloviny 
a stále jsou zajímavé akce před 
námi. Srdečně Vás proto zveme 
na nejbližší akci, tedy na Den kvě-
tů, který se bude konat 21. červ-
na. Mimo květinového přiblížení 
bude dále od 15 hodin 
v  Konferenčním sále HL  přednáš-
ka zaměřena na rekonstrukci 
Poutního chrámu Panny Marie 
Pomocné na Chlumku. Dalším vý-
znamným připomenutím prof. Dr. 
Františka Hamzy bude v tento den 
od 16.30 hodin připomínková mše 
v Poutním chrámu Panny Marie 
Pomocné na Chlumku. Po mši bu-
de následovat pro zájemce krátká 
prohlídka chrámu.  

 
Ing. Jana Nováková, 
asistentka  ředitele  
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Zmrzlý měsíc, ledový Leden, má 
název jistě odvozen od ledu. 
I když měsíc únor teprve noří le-
dové kry do vody, i přesto začínají 
rozkvétat první „nedočkavci“. 
Jedním takovým je čemeřice čer-
ná, jedovatá rostlina z čeledi prys-
kyřníkovitých. Bez ohledu na ná-
zev jsou její nápadné květy až 
sněhově bílé. Dlouho na sebe ne-
nechají čekat také ostatní časně 
kvetoucí jarní keře. První z nich je 
zimolez Purpusův (Lonicera x pur-
pusii). Pochází z východní Číny. Je 
opadavý, ale část listů obvykle 
vydrží na větvích i přes zimu, kvě-
ty rostou v párech na společné 
stopce a silně voní. „Rozkvetlý, 
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intenzívně vonící keř najdete 
právě v tomto období v zahrádce 
slečny Diorové.  
Ve Východoasijské zahradě Vás 
ohromí žlutě kvetoucí jasmín.   
V březovém březnu raší a kvetou 
břízy, v dubnu vyrážejí dub. 
A v květnu? To rozkvétá celý 
park, vlastně i celá  země.  Ve 
svěží jarní zeleni svítí velké, rů-
žovobílé květy magnolie, šácho-
lanu Soulangeuova. I pestrá pale-
ta barev rododendronů, kalin, 

kopretin je nevěřitelně příjem-
nou a okouzlující podívanou. 

„Svými žlutými květy ve tvaru 
tulipánů uchvátí i květy obsypaný 
strom, původem ze Severní Ame-
riky – liliovník tulipánokvětý, kte-
rý kvete právě nyní. Však to má 
i v názvu. Jeho velké, lyrovitě vy-
krojené listy se barví na podzim 
do krásně zlatavé, sluníčkové žlu-
tě.  A což teprve modrý strom. 
Jistě se přijďte podívat na kvetou-
cí pavlovnii plstnatou, původem 
z Asie. Její velká, modře zbarvená 
květenství rozkvétají těsně před 
olistěním. Celý strom je jimi do-
slova obsypán. Nápadné jsou i její 
listy, zvláště svou velikostí, mívají 
až přes 30 cm v průměru, „ vy-
světluje Václav Větvička, dlouho-
letý odborný garant Hamzova 
parku a arboreta     
Červen plný růží získal své jméno 
od velkého množství červíků, kte-
ré se v tomto období hojně vysky-
tují, červenou barvou se pyšní 
měsíc červenec. Ke květu se po-
malu chystá další zástupce asij-
ských dřevin – svitel latnatý.  Než 
se nadějeme, je obalen mohutný-
mi až 30 cm dlouhými latami 
drobných žlutých květů, které 
se postupně promění ve zvláštní 
měchýřky zelených plodů. To už 
ale v arboretu pomalu panuje 

měsíc září, jehož jméno bylo nej-
spíše odvozeno od začínající říje 
jelenů. Troubení jelenů se nad 
Hamzovým parkem nese i z ne-
daleké jelení obory, kterou je 
řadu let obklopena zřícenina hra-
du Košumberk.  
I listí si v listopadu užíváme. Lis-
topadová přehlídka barev – od 
světle žluté přes temně žlutou až 
pomerančovou, rudě až temně 
červenou, karmínovou,  nacho-
vou – kterou barvu jen chcete.  
Chladnější počasí určitě také ne-
znamená konec procházek. Krásy 
podzimní, ale i zimní přírody si 
můžete skvěle užít třeba jen pro-
cházkou Hamzovým parkem 
a arboretem. 
Přijďte se projít a obdivujte krá-
su květů jemných, růžovobílých 
vonných lat kaliny vonné 
(Viburnum farreri) Tento bohatě 
větvený opadavý keř, původem z 
Číny, rozkvétá v podzimním čase 
po celém areálu parku a arbore-
ta. Zajímavým keřem, který také 
kvete v zimě je vilín viržínský 
(Hamamelis virginiana), který 
Vás zaujme jemnými žlutými 
pentlicovými květy. Je to okrasný 
opadavý keř podobný lísce, jehož 
listy se na podzim krásně zbarví 
dočervena. Tento Severoameric-
ký keř je také známá indiánská 
léčivá rostlina, kterou  Indiáni 
používali k léčení nemocí a pova-
žovali ji za kouzelnou rostlinu, 
protože kvete v zimě, kdy celá 
příroda spí.  

Jana Zavřelová, DiS., referent PR, 
kultury a metodik arboreta 
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Personální oddělení informuje 

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

Ukončení do pracovního poměru v  dubnu 
Míková Alena  sestra pavilónu K 
Zemanová Michaela masér pavilónu M 
Matouš Miroslav  kuchař OVS 
Lakomý Jan   kuchař OVS 
Valterová Vlasta  krejčí OPT 
Hajzochová Anna  kuchař OVS 
Jirsáková Marie  sestra pavilónu K 
Suchá Lenka  masér pavilónu I  
 
Nástupy do pracovního poměru v  květnu 
Jeništová Hana  administrativní pracovník pavilónu G 
Jirout Filip   masér pavilónu E 
Skýbová Monika, Mgr. sestra pavilónu B /při rodičovské dovolené/ 
 

V květnu 2018 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

40 let     Nováková Hana   skladník HTS 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 
         
        Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

Dne 16. května se uskutečnilo po dvou letech setkání bývalých zaměstnanců 
léčebny, kteří již odešli do důchodu. Hlavním bodem programu bylo vystoupení 
Pavlíny Filipovské,  která hned od počátku navodila dobrou náladu všech 
přítomných písničkami a vzpomínkami ze svého života.  Příjemné vystoupení 
bylo založeno na osobitém vyprávění Pavlíny Filipovské, a to nejen o osobním 
a hereckém životě, ale také o tatínkovi Františku Filipovském nebo  o začátcích 
v Divadle Semafor. Spolu se zpěvačkou jsme si mohli zanotovat písničky jako 
Včera neděle byla nebo Kam letí ten  čáp. Po skončení programu se mohli 
účastníci setkání podívat do Centra historie nebo na jednotlivá pracoviště 
léčebny. 

Setkání bývalých zaměstnanců 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 


