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kdy se ženy proměnily v okouzlující a šarmantní 
dámy. Z této akce vyšly krásné fotografie, které 
posloužily jako vánoční dárek pro blízké.

Mgr. Klára Nováková, sociální pracovnice

Biochemická laboratoř MEDILA 
slouží v Žamberku 20 let
Laboratorní a diagnostické centrum Žamberk 
slouží pacientům a lékařům již více než 20 let. 
Svoje bohaté profesní zkušenosti ve vedení 
laboratoře uplatňuje až dosud Ing. Zuzana Taj-
brová. V  r. 2010 bylo toto centrum začleněno 
do společnosti MEDILA, spol. s r.o. Uplynulý 
rok 2015 zde byl naplněn řadou aktivit, směřu-
jících ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Na konci ledna 2015 byla zahájena rekonstruk-
ce odběrové místnosti a čekárny v  budově 
Podorlické polikliniky na nám. Gen. Knopa v 
Žamberku. Uvedené prostory se podařilo roz-
šířit, lépe uspořádat a moderně vybavit. V nově 
zřízené recepci se uskutečňuje příjem pacientů 
k odběru krve a také převzetí biologického ma-
teriálu z dalších odběrových center. Recepce je 
nejmodernější informační technikou propojena 
nejen se zdejší laboratoří, ale i s dalšími odbě-
rovými centry. Čekárna pro pacienty byla vyba-
vena novým vkusným nábytkem. Zároveň byl 
instalován nápojový automat s  vodou, čajem 

a několika druhy kávy. Ti, kteří i zde potřebují 
informace nebo komunikaci se svými blízkými 
či spolupracovníky, ocení připojení k internetu 
prostřednictvím lokální sítě WiFi. Rekonstruová-
ny byly rovněž toalety a prostory pro personál.
Vlastní odběry nyní pacienti absolvují ve speci-
álním polohovatelném křesle nebo na lehátku. 
Zkušený personál, který provádí odběry krve 
(ročně provede každá sestra až několik tisíc 
odběrů), nyní pracuje v příjemném prostředí a 
s nejmodernějším vybavením. Provoz odběro-
vého centra byl zahájen v březnu. Slavnostní 
otevření spojené se setkáním sester, lékařů a 
vedením polikliniky proběhlo 22. dubna 2015. 
Závazným úkolem v  činnosti laboratorních 
center MEDILA je kontinuální zvyšování kvality 
práce. Dne 12. října 2015 absolvovali pracov-
níci Laboratorního a diagnostického centra 
Žamberk úspěšně audit Českého Institutu pro 
Akreditaci (ČIA) dle normy ISO 15189.
Dne 12. listopadu 2015 proběhla v Centru so-
ciálních služeb města Žamberka tradiční vzdě-

lávací akce, kterou pro zdejší lékaře a sestry již 
počtvrté uspořádala společnost MEDILA. Pest-
rý program „Podzimní odborné konference pro 
lékaře a sestry“ obsáhl všechna důležitá aktuál-
ní témata laboratorní medicíny a řadu novinek. 
Přítomných 60 sester a 9 lékařů bylo seznáme-
no s možnostmi nových laboratorních techno-
logií, správným prováděním odběrů krve, pří-
pady z praxe atd. S  velmi poučnou informací 
o činnosti Centra sociálních služeb v Žamberku 
vystoupila jeho ředitelka Mgr. Miroslava Krajčí-
rová, jejíž zásluhou se toto setkání zde mohlo 
uskutečnit.
V závěru r.2015 byla v Laboratorním a diagnos-
tickém centru MEDILA v Žamberku instalována 
nová laboratorní technologie – nejmodernější 
biochemické a imunochemické automatické 
analyzátory. Toto pracoviště tak získalo špičko-
vé vybavení, aby mohlo co nejlépe sloužit zdej-
ším lékařům a pacientům i v dalších letech.

František Štumr

ZAJÍMAVÁ PŘEDNÁŠKA 
O PRAKTIKÁCH MEDIÁLNÍHO SVĚTA.

Ve dnech 11. a 13. ledna 2016 proběhl další 
díl z cyklu přednášek připravovaných Žamber-
skou akademií volného času. Tentokrát jsme 

účastníky pozvali do Městské knihovny, kde 
se setkali s novinářkou a současnou mluvčí 
KDU-ČSL Mgr.Petrou Hrušovou. Měla pro po-
sluchače připravenu zajímavou přednášku na 
téma minulosti i současnosti médií, poutavě 
vyprávěla také o praktikách mediálního světa, 
o schopnosti médií manipulovat a vytvářet jinou 
realitu, a tím účinně ovlivňovat myšlení a názory 
lidí. Obzvlášť v dnešní době jde o téma velmi 
přínosné, což potvrdilo i množství dotazů, na 
které Petra Hrušová (mimochodem žamberská 
rodačka) zajímavě i fundovaně odpovídala.
  Ing. Jana Hlaváčová, MěK Žamberk

Ohlédnutí za vánoční výstavou
V prosinci byla úspěšně zakončena 40. muzejní 
sezóna v budově Kateřinského špitálu. Na roz-
díl od minulých několika let v duchu „měšťan-
ských“ Vánoc si návštěvníci mohli prohlédnout 
výstavu s  přírodním nádechem a s názvem 
Vánoce v hrnečku, na ošatce, v košíku… - 
pro radost a inspiraci. Zahájení proběhlo za 
zpěvu vánočních písní a koled pěveckého sbo-
ru Viola pod vedením sbormistra Jaromíra Žejd-
líka. V  muzeu jsme přivítali několik vzácných 
hostů, naše pozvání přijal pan Jan M. Parish. 
Poprvé byla použita nedávno vybudovaná bez-
bariérová rampa za muzeem.
Kolekce nádherných prořezávaných betlémů 

z  lipového dřeva, zhotovených amatérským 
řezbářem Vlastislavem Vyhnálkem, vkusně 
dotvářela atmosféru venkovských vánočních 
tradic a zvyků našich předků. Další betlémy na 
ošatce, v kukani z proutí, v kokosovém ořechu 
nebo v makovičce vytvořila z kukuřičného šustí 
paní Alena Tschöpová z Letohradu. Nově jsme 
letos získali polotovary výroby kralických betlé-
mových figurek ze smrkového dřeva – zhotovil 
je pro názornost pan Jan Prokopec z Bystřce. 

Parishovy lesy nám darovaly vánoční stromeč-
ky, paní Jana Klusáková zapůjčila háčkované, 
paličkované a frivolitkové ozdoby, paní Jana 
Adamcová půjčila keramické pečící formy a 
pan Rudolf Doleček z  Líšnice daroval jablka 
a zahradní plody a traviny k dekoraci. Ukázky 
zdobení perníčků předváděla při zahájení vý-
stavy paní Ivana Adamcová z Nekoře. Pro malé 
a velké byly navíc připraveny z muzejního de-
pozitáře a z expozice v domku P. Diviše různé 
předměty ze dřeva, které používali naše praba-
bičky a pradědečkové. Mnoho návštěvníků ani 
nevědělo, k čemu vlastně sloužívaly, zažili jsme 
mnoho humorných chvilek při jejich poznávání 
a určování a nejednalo se jen o motovidlo nebo 
trdlo. Další soutěží bylo hlasování a vybírání 
nejkrásnějšího vánočního hrnečku. Děkujeme 
účastníkům a pedagogům za zajímavé nápady. 
V přízemí muzea byla opět výtvarná dětská díl-
nička Šikulka Jitky Rolečkové, k zakoupení byly 
betlémy z papíru a drobné dárky.
V den zahájení přišli 163 návštěvníci, podával 
se voňavý punč, vánoční čaj, cukroví, vánočka 
a výborné křížaly. Všem našim předvaděčům 
a prodejcům děkujeme za krásné výrobky. 
Celkem výstavu navštívilo 655 osob, aby se 
vánočně naladily například při pohledu na me-
chanický betlém pana Jedličky ze Žamberka a 
načerpaly u nás inspiraci pro blížící se svátky 
ve svých rodinách. Velká pochvala patří 5. tří-
dě paní učitelky Jany Falladové ze ZŠ 28. října 
Žamberk nejen za celkové chování v muzeu, ale 
děti měly výborné znalosti o vánočních zvycích 
a tradicích, spolupracovaly a s chutí soutěžily, 
byla radost je provázet výstavou. Za odměnu 
si mohli nejlepší třídní znalci vybrat a utrhnout 
ze stromečku figurky z  tradiční vánoční čoko-
ládové kolekce. S velkým ohlasem se setkaly i 
vánoční přednášky Žamberské akademie vol-
ného času a bylo nám ctí předat s  jejich uči-
telkou Dagmar Ducháčkovou dospělým stu-
dentům a studentkám u nás v muzeu drobné 
dárečky. Někteří využili razítka „Ježíškova pošta 
Žamberk“ a snad udělali radost před Vánocemi 
i mnoha dalším lidem.
Ještě jednou děkujeme všem výše jmenova-
ným a v  neposlední řadě také redakci Žam-
berských listů za propagaci soutěže a vánoční 
výstavy a za celoroční spolupráci. Těšíme se na 
setkání s Vámi na dalších akcích muzea v roce 
2016.

Vlaďka Šulcová, Městské muzeum Žamberk


