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Hamzovy léčebny 

11. Cirkus Paciento odstartoval v Hamzově léčebně druhou desítku! 

„Člověk, který se směje, je jako baterka, která se nabíjí“. (Miroslav Horníček) 
 

„Zdravotní klauni navštívili již po 
jedenácté dětské pacienty Hamzovy 
léčebny a v průběhu celého týdne je 
v Cirkusu Paciento učili novým 
dovednostem z oblasti kouzlení, 
žonglování a dalších cirkusových 
kousků“, říká Klára Palečková, 
manažerka klaunského týmu a dodává: 
„pětidenní příprava vyvrcholila v pátek 
10. září slavnostním závěrečným 

vystoupením.“ Čtveřice klaunů, která se dětem každý den věnovala, připravila 
pro děti nevšední zážitky pirátských dobrodružství, a tak mohly děti v průběhu 
závěrečného vystoupení představit publiku nově získané cirkusové dovednosti 
zakomponované do příběhu pirátské lodi. „Cirkus Paciento nejen baví, ale 
i neustálým zdokonalováním profesionálního umu klaunů přirozeně působí na 
spontánní zapojení dětí do děje, pomáhá jim objevit jejich nové dovednosti, 
tolerantně zapojuje všechny děti bez rozdílu vzhledem k jejich zdravotním 
možnostem. Smích, dobrá nálada a přirozený respekt zdravotního stavu 
přirozeně prospívají našemu zdraví a podporují chuť do života,“ doplňuje slova 
klaunů MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny. 

Zdravotní klauni pacienty odreagují od 
strachu, napětí a úzkosti. Členové týmu 
zdravotních klaunů jsou zpravidla 
profesionálové s dramatickým vzděláním 
(DAMU, JAMU, FAMU). Je ale mnoho 
klaunů s přirozeným nadáním bez 
odborného vzdělání. Důležitým 
předpokladem je komediální talent, 
hudební nadání, schopnost improvizace, 

ale také velká schopnost empatie, trpělivosti a samozřejmě vztah k dětem. 
Každý Zdravotní klaun má své vlastní originální jméno a kostým. Přesto se zcela 
liší od běžných cirkusových klaunů. Zdravotního klauna nedělají křiklavé, 
pompézní vnější atributy a výrazný make-up. Naopak empatie, hravost a citlivost 
k vlastním “nedostatkům” a “chybám” jsou tím, co dělá z klauna - Zdravotního 
klauna. Vždyť hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní klaun je 
podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí, geriatrických pacientů 
a seniorů a tím pomáhat ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního 
stavu. 
„Cirkus Paciento je hojivou náplastí. Příběh radosti, smíchu a humoru vypráví 
zdravotní klauni již dvacet let. Na začátku příběhu stojí Gary Edwards, Američan, 
který má duši a srdce klauna a taky nos na lidi, kteří mají stejný pohled na svět 
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jako on. Na přelomu nového tisíciletí dal v Praze 
dohromady skupinu prvních osmi klaunů. Společně začali 
nosit radost tam, kde jí obvykle moc nebývá. Ale kde je jí 
nejvíc potřeba. Do nemocnic, domovů pro seniory, za 
těžce nemocnými dětmi. Příběh Zdravotních klaunů začal 
pěkně košatět. Díky podpoře za nemocnými dětmi 
a opuštěnými seniory dnes chodí už 86 klaunů a ročně jim 
přinesou radost více než čtyřtisíckrát. Od první Garyho 
zdravotní klauniády jsme rozdali skoro 3 miliony hodin 

smíchu! Za dvacet let jsme se proměnili, hodně jsme se naučili, naše červené nosy se dostávají na stále 
nová místa a vymýšlíme stále nové programy - ale to podstatné se nemění. Humor a smích je podle nás ta 
nejsilnější zbraň proti smutku. A my se jí neváháme použít!“ shodují se Lukáš Houdek a Petr Jarčevský, 
programový umělecký ředitel organizace Zdravotní klaun. Tak na naše další společné, smíchu plné roky!                     

Jana Zavřelová, DiS, správa archívů a metodik parku 

Do Hamzova arboreta bude jako pocta našim paralympionikům – medailistům 
vysazen symbol paralympiády v Tokiu 2021 – tokijská třešeň 

11. Cirkus Paciento odstartoval v Hamzově léčebně druhou desítku! 

 

XVI. letní paralympijské se uskutečnily 24. srpna–5. září 2021 hry v Tokiu a staly se vrcholnou soutěží pro 
špičkové sportovce s různými zdravotními postiženími. Hned čtyři své zástupce v tomto prestižním 

závodu měla také TJ Léčebna Košumberk, 
podporující pacienty Hamzovy léčebny v Luži-
Košumberku.   
9. září přijal medailisty z Tokia předseda 
Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.  
Poděkování a vyjádření úcty se dostalo našim para 
sportovcům, kteří ještě nedávno reprezentovali 
české národní barvy na Letních paralympijských 
hrách v Tokiu. Stalo se tak při jejich přijetí na půdě 
dolní komory Parlamentu, kde úspěšným 
medailistům a dalším vybraným členům výpravy 
osobně gratuloval předseda Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček. Hlavními aktéry slavnostního přijetí byla sedmička držitelů 
cenných kovů z tokijské paralympiády – Adam Peška, Aleš Kisý, Šárka Musilová, Anna Luxová, Arnošt 
Petráček, Jiří Suchánek a Petr Svatoš. David Drahonínský, zlatý lukostřelec, byl omluven. Poděkování za 
přijetí ve Sněmovně se postupně ujali výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena 
Erlebachová a Lenka Kovářová, ředitelka Vysokoškolského sportovní centra MŠMT České republiky. Za 
sportovce pronesla několik děkovných vět Šárka Musilová, držitelka dvou stříbrných medailí z Tokia. 
Medailistům gratuloval písemně také ředitel Hamzovy léčebny, MUDr. Václav Volejník, CSc. slovy: „My 
jsme oslavovali v celé léčebně. Hlavním úkolem léčebny je vracet lidi do života. Myslím, že nemůžeme 
mít lepší důkaz, že když je vůle u člověka, zdravotní hendikep není podstatný. Velmi  gratulujeme 
vítězným  sportovcům na paraolympiádě  a jsme rádi, že naše Hamzova  léčebna byla tak trochu též u 
toho. Potom člověk má pocit, že se mu všechna práce v HL trošinku vrací, i když přirozeně, vítězi jste 
především Vy sami,“ a dodává: „tak se držte a jistě uděláte nějakou besedu v HL“. 
Oficiální maskot paralympijských her: Paralympijský maskot pro Tokio 2020 se jmenuje Someity (vyslovuje 
se soh-may-tee) – maskot je pojmenován po velmi oblíbené japonské sakuře someiyoshino (Slivoň 
jezojská) a výslovností se podobá anglickému „so mighty“, tedy „tak mocný“. Reprezentuje paralympijské 
sportovce, kteří překonali překážky a předefinovali hranice toho, co je možné. Someity má po obou 
stranách obličeje dotykové senzory, jimiž může telepaticky přijímat a vysílat zprávy a projevuje se enormní 
psychickou a fyzickou silou. Díky  svému vzorovanému plášti může létat. Someity je většinou tichý, ale když 
je potřeba, tak dokáže vykazovat velkou sílu. Oplývá důstojnou vnitřní silou a miluje přírodu, díky své síle 
může mluvit s kameny a větrem. Svým pohledem také může pohybovat s věcmi. 

Jana Zavřelová, DiS, správa archívů a metodik parku 
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Zápis č. 7/2021/RŘ z jednání RŘ HL konané dne 7. 9. 2021 

Ř/HL – MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Informoval o současné situaci v HL s ohledem na pandemii Covid19: 

 Opatření vlády jsou t.č. jasná, požadavky týkající se nošení respirátorů i postupů na oddělení dlouhodobé 
ošetřovatelské péče jsou splnitelné. 

 Pevně věříme všichni, že podzimní zhoršení nebude mít tak velký rozsah, aby zásadně zasáhlo činnost jak akutní tak 
následné péče. Příprava ve smyslu ochranných pomůcek a dalšího zdrav. materiálu je provedena.   

 Dnem 30. 9. bude ukončena činnost Dialyzačního centra v HL. Pro léčebnu je to ztráta dobré pozice v nabídce služeb 
těmto pacientům. Pacienti budou převáženi sanitou do Vysokého Mýta. 

 Léčebnu čeká další složitá logistická operace pro zajištění zateplení a oprav pavilon C. 
 

N OŠ/MK – Jaroslava Zavoralová: 
 Ministerstvo zdravotnictví spustilo opakované dotazníkové šetření spokojenosti nelékařského zdravotnického 

personálu - na oddělení bylo rozesláno 

 Od září bude na úseku N Oš/MK realizována kontrolní činnost, která byla dočasně pozastavena 

 Od září bude realizován Plán vzdělávání 

 Ve spolupráci s vrchními sestrami bude provedena revize Domácích řádů, po zpracování bude předloženo ke 
kontrole N ZP a poté ke kontrole a podpisu panu řediteli 

Kvalita: 

 Od září budou realizovány IAK dle plánu 

 Bude provedena revize Indikátorů kvality 

 Bude realizováno dotazníkové šetření spokojenosti pacientů a zaměstnanců 
 

N/ZP – MUDr. Alena Klapalová 
 Návrhy, žádosti - vzhledem k tomu, že probíhá operativa, máme překlady pac. po TEP, končí prodloužená platnost 

návrhů z vlastního soc. prostředí a tito pac. nastupují. Zároveň přichází více návrhů, jsou i návrhy na překlady na 
neurologii. Návrhů dětských pac. s doprovodem je dostatek, návrhů na samostatné pobyty bude méně. 

 Řešena péče o dialyzované pacienty po ukončení činnosti Dialyzačního centra v HL. 

 S primáři projednána nutnost vykazování onemocnění COVID-19 v ISIN od 1. 9. 2021. 
 

N/RHB – Mgr. Ludmila Vopařilová: 
 OD 00735 prozatím nahlášen jeden schválený pobyt dítěte s DMO – k problematice více informací sdělila N ZP. 

 OD00733 vedení rehabilitace II (A, I) seznámeno s postupem realizace léčby, zápisy a výstupy.  Proběhlo několik 
informačních schůzek, vyzkoušena dokumentace, testování, s postupem se seznamují další pracovníci primariátu. 
Od druhé poloviny září 2021 budou do OD 00733 zařazeni pacienti. Vybraní pacienti budou od pojišťovny proplaceni 
pod OD 00722, po dodání hodnotících dokumentů bude HL uhrazen rozdíl. 

 

N PER/PaM – Ing. Bohuslava Tefrová: 
 Zdravotní volno 2 dny – podmínky stanoveny ve Sdělení ředitele 21/2021. 

 Příspěvek MZ ČR na lázně pro zdravotníky – žádost odeslána 23. 7. 2021. 

 Testování – pokračujeme v testování nových zaměstnanců a stážistů na covid-19, pokud nesplňují podmínky 
bezinfekčnosti (14 dní po očkování, test nebo 180 dní po nemoci). 

 Dětská rekreace z FKSP – per. oddělení vypořádalo v letních měsících 76 žádostí zaměstnanců HL  

 O dětskou rekreaci/tábor. 

 Bude zahájeno očkování proti chřipce – N PER/PaM rozešle dotazník. 
 

IA – Lenka Kohoutová: 
 Byl ukončen plánovaný interní audit „Náklady na spisovou službu“, jehož cílem bylo vyhodnotit náklady na odesílání 

korespondence na jednotlivých střediscích v HL a najít možnosti pro jejich snížení. 

 Aktuálně začne probíhat v rámci celé HL přehodnocení rizik za rok 2021 včetně korupčních. 

 Bude zahájen plánovaný interní audit „Kontrola smluvních vztahů na úseku odpadového hospodářství“. 
 
V PRAV – Mgr. Markéta Mračnová: 

 Informovala o záměru jmenovat botanika Václava Větvičku jako emeritního odborného poradce pro Hamzův park 
a arboretum. 

 
N/EÚ – Ing. Dagmar Voralová, MBA: 

 Informovala o kompenzacích od zdravotních pojišťoven, včetně kompenzací za ambulance 

 Informovala o kladném hospodářském výsledku  
Pokračování na straně 4 
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Personální oddělení informuje 
Ukončení pracovního poměru v srpnu: 
Sahulová Marie  sanitář, pavilon C 
Balihar Jan   sanitář, pavilon A 
Slavíková Alena   kuchař, OVS 
Horáčková Rudolfa, Bc. administrativní  pracovník, OČM, DPP 
 

Nástupy do pracovního poměru v září: 
Burešová Anna   praktická sestra, pavilonu D 
Kozlová Sandra   ošetřovatel, pavilon C (z rodičovské dovolené) 
Dulayová Monika   kuchař, OVS 
Novák Miroslav   kuchař, OVS 
Mikulec Ivan  kuchař, OVS 
Večeřová Michaela, Ing.  ortotik-protetik, OPT (z rodičovské dovolené) 
Vacenovská Leona  uklízeč, pavilon D (za pracovní neschopnost), DPP 
 

Odborná stáž: 
V průběhu měsíce srpna si v HL plnilo odbornou stáž:  
13 stážistů – fyzioterapeutů a 1 studentka oboru zdravotně sociální pracovník. 

 
V září 2021 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
30 let   Pinkasová Svatava, Mgr.  vedoucí KCE 
35 let  Doležalová Šárka    krejčí, OPT 
  Horníková Jana   fyzioterapeut, pavilon I 
  Zedníková Lenka     masér, pavilon A 
  Zemanová Šárka    sestra, pavilon C 
40 let  Stoklasa Vladimír                        instalatér-topenář, TO  
 
Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 
 
 

 byly spuštěny nákupy na vybavení pavilónů 
 

N/HTS – Zdeněk Doležal: 
 Informoval o investičních akcích v HL: 

 pavilón K - energetické úspory, lůžkový výtah, stavební opravy - probíhá dle harmonogramu  

 energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399 - OKÁL - dokončují se balkóny 

 venkovní učebna MERANO - probíhá dle harmonogramu  

 HL - Multikára s příslušenstvím - čekáme na dodávku, řešíme její garážování 

 připravujeme podklady pro výběrové řízení na akci Energetické úspory pavilonu C, která 
se bude realizovat v roce 2022 

 proběhla úspěšná schůzka V OPT za přítomnosti N HTS v Nemocnici Havlíčkův Brod, za 
účelem navázání spolupráce s OPT v HL 

 prověrky BOZP – budou prováděny vedoucími oddělení na pracovištích  
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