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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

  Úvodní slovo ředitele 

Vážení spolupracovníci, 

začínáme sudý rok 2022, zatím bohužel stále 
ve stínu kovidu. Začíná ovšem období i nově 
zvolené vlády a čeká nás ve státě řešení mno-
ha obtíží, které jsme si my sami nezavinili.  

Budeme věřit, že předpovídaná smršť varianty 
omikron nás všechny sice zasáhne, ale neob-
jeví se další nová mutace téhle „potvory“. 
S vládou budeme věřit, že se jí podaří stabili-
zovat narušené hospodářství státu. Myslím, že 
v tuto chvíli už nikdo nechce laciné sliby. Vět-
šina z nás chce dobře pracovat, mít právo na 
svou odměnu a žít v klidu. Není to málo, jak 
vidíme dnes okolo sebe.  

Léčebna  má, věřím, dobré plány pro letošní rok. Zahájit opravu dalšího pa-
vilónu, letos tedy C, udržet dobrou finanční stabilitu hospodaření. V období 
nutných úspor, které již přišly, to bude jistě někdy složité. Zatím klesá počet 
pacientů, protože se neoperuje. Máme jistě ještě určité finanční rezervy 
z minulého období, ale rychle budou ubývat. Bude nutno více počítat, více 
hlídat náklady. 

Jistě to opět jako Hamzova léčebna zvládneme. Takže všechno nejlepší 

v roce 2022. 
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MUDr. Václav Volejník, CSc. 

                                 ředitel HL 

Stejně jako tisíce lidí po celém Česku jsme ve dne 7. ledna 2022 sčítali ptáky na krmítku a v jeho okolí v rámci akce 
Ptačí hodinka, jejíž čtvrtý ročník, vyhlášený Českou společností ornitologickou, právě probíhal také v Hamzově par-
ku a arboretu.  
Jak sčítání probíhá? „Je to jednoduché: nasypat do krmítka dle pokynů správného přikrmování, připravit si psací 
potřeby, zjistit si přesnou metodiku sčítání na webových stránkách ptacihodinka.birdlife.cz, mít po ruce i fotoaparát 
a pak 60 minut pozorovat ptačí návštěvníky. Výsledky svého pozorování následně odeslat ornitologům pomocí we-
bové stránky ptacihodinka.birdlife.cz“, vysvětluje ředitel Hamzovy léčebny, MUDr. Václav Volejník, CSc.   
Během sčítání v „Ptačí hodince“ jsme zaznamenali v krmítku nebo jeho blízkém okolí návštěvu stehlíků obecných, 
hýlů obecných a zvonka zahradního, jehož počet výskytu v poslední době klesá a  Česká společnost ornitologická 
(ČSO) vyhlásila zvonka zeleného ptákem roku 2022.                                          

 

 
 

Hojně navštěvovaná krmítka v Hamzově arboretu pomáhají ptákům i vědě 

pokračování na straně 2 
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                                                               „Pomyslné žezlo mu předalo káně lesní. Udělením titulu zvonkovi 
chtějí ornitologové upozornit na to, že ptáci, které považujeme za 
obyčejné a všudypřítomné, nemusejí být běžní napořád, pokud 
budeme do jejich životů a životního prostředí nešetrně zasahovat. 
Cenná data o výskytu zvonků může veřejnost dodat během 
nadcházející Ptačí hodinky – sčítání ptáků na krmítku, které 
proběhlo minulý víkend. Titul pták roku uděluje Česká společnost 
ornitologická (ČSO) obvykle druhům, které jsou veřejnosti dobře 
známé a s nimiž se může setkat ve svém okolí. „Zvonek obývá 
otevřenou zemědělskou krajinu s poli, sady a pásy křovin, ale žije 
i v lidských sídlech včetně největších měst, kde vyhledává zahrady 
a parky,“ říká k udělení titulu zvonkovi Zdeněk Vermouzek, ředitel 
ČSO.  
 
 
Zvonky zelené lze u nás pozorovat celoročně. „Na jaře můžeme 
vidět samce, jak zpívají z vrcholků stromů. Pokud máme na 
zahradě husté keře, zvonci u nás mohou zahnízdit. Na podzim se 

potom hejnka zvonků sdružují a potulují se polní krajinou, kde sbírají semena a další rostlinnou potravu. V zimě 
rádi přilétají do zahrad a na krmítka, kde si vybírají především slunečnicová semena. Zářivě žlutá páska v křídle  
v zeleném kabátku, mohutný kuželovitý zobák a hlasitý zvonivý hlas jsou hlavní znaky zvonka zeleného. „Jméno 
odkazuje na jasný hlasitý zpěv, který připomíná zvonění malého zvonečku, případně elektrického domovního 
zvonku. To ale nebylo důvodem k pojmenování, protože jméno vzniklo dříve, než lidé začali zavádět elektřinu do 
domů,“ vysvětluje Vermouzek. 
 
Pravidelnými návštěvníky krmítek v Hamzově arboretu jsou dále kromě sýkorek koňader, vrabců domácích a kosů 

černých také brhlíci lesní, pěnkavy obecné, červenky obecné, dlaskové čížci, hrdličky, holubi, strakapoudi ale  

i veverky.  

I přesto, že počet i pestrost druhů v jedné hodině jistě 

zajímavá, je to jen pouhý zlomek druhů, které v parku žijí. 

Pravidelným monitoringem jsme zjistili, že zde žije 

poměrně téměř 36 druhů ptáků a dalších živočichů, mezi 

nimiž jsou i druhy silně kriticky ohrožené, kriticky 

ohrožené i ohrožené. „Vedení léčebny podporuje 

druhovou ochranu živočichů i rostlin, v parku proto platí 

vnitřní předpisy, které se touto problematikou zabývají. 

Jedním z příkladů druhové ochrany jsou instalace budek 

pro hnízdění rorýsů při rekonstrukcích objektů v areálu 

parku, snaha o zajištění bezpečnosti ptáků proti nárazu do 

skel pavilonů, hmyzí hotely a pítka, ponechané „mrtvé“ 

dřevo, které je samo o sobě malou botanickou a zoologickou zahradou. Dodržují se i další opatření, která mají za 

cíl co nejvyšší účinnost druhové ochrany,“ dodává na závěr MUDr. Václav Volejník, 

CSc., ředitel Hamzovy léčebny.  

pokračování ze str. 1 

Jana Zavřelová, DiS. 

metodik HPA 

Dne 21.12.2021 proběhlo na ředitelství předání hraček pro naše dětské paci-

enty, které nám věnovala Věznice Pardubice. Zajímavostí je to, že veškeré 

hračky vyráběli sami vězni. Jsme velmi vděční za každou takovou spolupráci, 

a jak vězeňská služba citovala jednoho z vězňů „doufám, že hračky budou 

sloužit až do roztrhání“. Krásné hračky dětem předáme a věříme, že jim udě-

lají velikou radost. 

            

Věznice Pardubice nám věnovala hračky pro děti 

Karolína Sýkorová 

asistentka, PR 
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Ř HL - MUDr. V. Volejník, CSc. 

 Požádal náměstky o vyjádření se k dalšímu působení Spolku Hamzova parku a arboreta. 

 Sdělil informace z oddělení Marketing a PR: 

 Nejdůležitější akce a termíny: 
21.4. Jarní otevírání Hamzova parku 
21.7. Letní den 
5.-9.9.  Cirkus Paciento 
20.10.  Podzimní zavírání Hamzova parku a arboreta 
V době, kdy bude park opět přístupný pro veřejnost, budeme akce postupně propagovat. 
 

N OŠ/MK - J. Zavoralová 
 

 Probíhá intenzivní příprava stěhování pav. C na pav. H a B. 
 Pav. L se může ve dnech, kdy se neočkuje, v omezené míře využívat. 
 Kvalita: 

 V letošním roce bude probíhat reakreditační šetření – předpoklad konec září, začátek října. 

 V měsíci říjnu 2021 proběhlo sledování spokojenosti pacientů. Celkem se zúčastnilo 59 respondentů. 
 

N ZP - MUDr. A. Klapalová 
 

 V prosinci 2021 se podařilo splnit více OD proti roku 2020, celkově se za rok 2021 zvýšila průměrná kategorie. 
 Projednáno obsazení pokojů pacienty. 

N RHB - Bc. L. Vopařilová 
 

 nákupu koně z daru Nadace pojišťovny Kooperativa – majetek HL – do pronájmu TJ. Smlouvu o pronájmu řeší 
JUDr. Chudoba. Vodič koní pí. Kopecká provede výcvik koně k hipoterapii. 

N PER/PaM - Ing. B. Tefrová   
  

 Upozorňuji na nové sazby stravného a náhradu jízdních výdajů - formulář FS 06 002-2 byl vydán  

 a rozeslán 7. 1. 2022. 

 Dopisem Ing. Michálka z MZ ČR nám bylo dne 21. 12. 2021 sděleno, že prostředky určené na nefinanční bene-

fity „lázně“ nemusíme vracet a je možné je čerpat i v roce 2022, tzn. kdo splňuje podmínky (zdravotník…)  

 a ještě nečerpal v roce 2021, může čerpat v roce 2022 za stejných podmínek. 

 Začátkem ledna 2022 byl nahrán do Vemy modul Plánování nepřítomností, ve kterém budeme evidovat plán 

dovolených, žádat o dovolené atd., v průběhu ledna budeme testovat a poté sdělíme pravidla používání toho-

to modulu. 

 Testování stážistů bude probíhat na odděleních, kam budou nastupovat. 
 

IA – L. Kohoutová: 
 

 Probíhá plánovaný interní audit „Roční inventarizace majetku“ 

 -  ověření správnosti postupů při provádění fyzických inventur a inventarizace majetku HL. 

 Aktuálně připravuji roční zprávu interního auditu za rok 2021 

N EÚ - Ing. D. Voralová, MBA 

 hospodaření v r. 2021 

 aktualizaci S 01 004 - vnitřní kontrolní systém + další přílohy, 

 limitované přísliby nahrazeny dílčími rozpočty 
 
N HTS - Z. Doležal 
 

Investiční akce: 

 Energetické úspory a stavební úpravy pav. C 

 Byly zahájeny investiční práce spojené s vypracováním studie "Efektivní hospodaření s dešťovými vodami v 

HL" (jezírko za pav. A). 

  Zpráva z jednání RŘ č. 1 konané dne  17.1.2022 

Mgr. Markéta Mračnová 

vedoucí právního referátu 



 

Hamzova odb. léčebna  
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Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/PaM 

 

     Personální oddělení informuje                       

Nástupy do pracovního poměru v prosinci 2021: 

Šimek Marek                                       - stavební technik, TO  

 

Ukončení pracovního poměru v prosinci 2021: 

Matulová Zuzana                               - uklízeč, pav. G 

Drahošová Vlasta                               - administrativní pracovník pav. C 

Kalvodová Odstrčilová Radka           - sestra na rhb, pav. E 

Hemerková Tereza Bc.                      - fyzioterapeut, pav. I /z rodičovské dovolené/ 

Kusá Karolína                                      - praktická sestra, pav. G 

Podhorníková Andrea                       - praktická sestra, pav. F 

Sádovská Veronika                            - praktická sestra, pav. V 

Zemanová Jana                                   - uklízeč, pav. E  

Fedašová Hana                                    - sanitář, pav. G 

Hesko Miroslav                                    - stavební technik 

Sosová Jaroslava                                 - fyzioterapeut, pav. G 

Vacková Zdena                                    - sestra, pav. K 

Hůrka Vladimír, MUDr.                      - lékař, pav. V 

Jeništová Hana                                    - administrativní pracovník, pav. G 

Kouřilová Zuzana                                - uklízeč, pav. K 

Nosková Marie, Mgr.                         - psycholog, pav. F 

Šimek Marek                                       - stavební technik, TO 

Zachová Irena                                     - administrativní pracovník, pav. G, DPP 

Hanzl Josef                                          - sanitář, pav. G, DPP 

Miletínová  Hana                                - sestra OČM, DPP 

Hajzochová Anna - uklízeč, pav. K 
 

 
Nástupy do pracovního poměru v lednu 2022: 

Němcová Monika                            - sestra, pav. A 

Horká Kristýna                                    - sanitář, pav.F 

Dostálová Blanka                               - kuchař,  OVS 

Slavíková Renata                                - uklízeč, pav. E 

Sysová Irena                                       - sestra OČM, DPP 

Hajzochová Anna - uklízeč pav. R, DPP 
 
 
 
Odborná stáž: 

V průběhu měsíce prosince si v HL plnilo odbornou stáž: 2 studentky oboru ergoterapie a 2 

studentky oboru zdravotně sociální pracovník. 


