
Kontakty na stáže 

 
Název pracoviště: Odborný léčebný ústav Jevíčko  
Místo konání stáže: Odborný léčebný ústav Jevíčko  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba): Mgr. David Seman  
Podmínky stáže: Bliţší podmínky nástupu si student dojedná sám.  
Ubytování zajištěno bezplatně.  

Stravování: na stravu bude OLÚ poskytovat částku 150-Kč na pracovní den s tím, ţe studenti mají 

moţnost zakoupit si obědy přímo v areálu OLÚ (38 Kč/ l oběd)  
Kontakt/ tel.: 461 550 819, 461 550 711; E-mail: semand@olujevicko.cz, web.: 

www.olujevicko.cz  

 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

Název pracoviště: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (Luţe-Košumberk)  
Místo konání stáže: Oddělení Hamzovy odborné léčebny  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba): paní Hana Langová  
Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat): mohou být s odměnou i bez odměny, o druhu 

případného pracovně-právního vztahu rozhodne příslušný náměstek HL dle náplně odborné praxe. 

Studentům na základě došlého dotazníku zašleme informaci před začátkem praxe, zda jim bude 

poskytnuta odměna.  
Zajistit studentům ubytování a stravování, přičemţ se studenty bude uzavřen pracovní poměr nebo 

jiný pracovně právní vztah a na jeho základě jim vyplácena mzda (130 Kč/hod). Výše této mzdy 

musí minimálně pokrýt náklady spojené se stravováním a ubytováním, které pracoviště zajistí a 

pro tento případ student sám uhradí. V případě uzavření pracovní smlouvy se vztah pracoviště a 

studenta řídí obecně platnými pracovně právními předpisy.  
Nutno vyplnit dotazník, doloţit kopii diplomu, potvrzení o studiu a výpis ze zdravotní 

dokumentace.  

Kontakt/ tel.: 469648104, E-mail: langova@hamzova-lecebna.cz  

 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

Název pracoviště: Státní léčebné lázně - Janské Lázně  
Místo konání stáže: Dětská léčebna Vesna + Léčebna dospělých  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba):  

ved. rehabilitace paní Bc. Michaela Mlčáková pro Dětskou léčebnu a pan Bc. Tomáš Slovjak 
pro Léčebnu dospělých.  

Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  
Ubytování po celou dobu stáţe – 45 Kč za noc  
Stravování - v pracovní dny zajištěn oběd za cenu 46,- Kč.  
Mzda nevyplácena.  

Kontakt/ tel.: Bc. Mlčáková: tel. 499860648, e-mail: michaela.mlcakova@janskelazne.com  
Bc. Tomáš Slovjak: tel. 499860203, E-mail: tomas.slovjak@janskelazne.com.  

 
………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

mailto:langova@hamzova-lecebna.cz


Název pracoviště: Lázně Darkov  
Místo konání stáže: Lázně Darkov  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba): Mgr. Slávka Jarošová  
Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  
Mzda vyplácena - pokryje náklady na ubytování a stravování  
Kontakt/ tel.: 596 371 111, 596 372 317, E-mail: jarosova@darkov.cz, web: www.darkov.cz  

 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

Název pracoviště: Lázně Luhačovice  
Místo konání stáže: Dětské léčebny a Rehabilitační pavilony - balneoprovoz PALACE-

MORAVA- Centrální lázně 

Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba): Mgr. Vladimíra Juřeníková 

(personální) 

LD MORAVA, PALACE – Nataša Píšťková, vedoucí balneoprovozu, tel. 577681170 

Dětská léčebna – MUDr. Jana Rydlová, ředitelka LD, tel. 577682414 

Centrální lázně – Šárka Tomová, vedoucí fyzioterapeutka, tel. 577682885 

Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat): Ubytování zajištěno bezplatně. Stravování: 

obědy v hodnotě 30 Kč, večeře 18 Kč. Mzda: bude uzavřena Dohoda o provedení práce, odměna 

150 Kč/h.  

Kontakt/ tel.: 577682204, Mgr. Juřeníková – jurenikova@lazneluhacovice.cz;  

www.lazneluhacovice.cz 

 

…………………………………………………………………………………………………  

 

Název pracoviště: Léčebné lázně Luhačovice- Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.  
Místo konání stáže: Lázně Velké Losiny, Léčebné lázně Luhačovice-Sanatorium MIRAMARE, 

Sirnaté lázně Ostroţská Nová Ves.  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba):  

- Lázně Velké Losiny- paní Sittová Zuzana, DiS, tel.604764499, e-mail: 

rehabilitace@lazne-losiny.cz  

Nově široké spektrum diagnóz, moţnost regeneračních procedur pro studenty.  

- Léčebné lázně Luhačovice- Sanatorium MIRAMARE – MUDr. Jana Mahdalíková, tel. 

577659422, e-mail: doktor@miramare-luhacovice.cz.  

- Sirnaté lázně Ostroţská Nová Ves – Bc. Roman Kučera, ústředna -572437200.  
Stravování: zajištěno celodenně dle norem závodního stravování jednotlivých podniků.  
Ubytování : bude poskytnuto bezplatně.  
Plat: bude uzavřen pracovní poměr nebo jiný pracovně-právní vztah, na dobu trvání stáţe a na 

jeho základě vyplácena mzda.  

 
………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lazneluhacovice.cz/


Název pracoviště: Lázně Slatinice  
Místo konání stáže: Lázně Slatinice  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba): vedoucí úseku rehabilitace Iva 

Slámová  
Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  
Stravování zajištěno v ústavní kuchyni za stejných podmínek jako u kmenových zaměstnanců.  
Ubytování neposkytováno.  

Mzda vyplácena – základní plat 8 000 Kč měsíčně.  
Kontakt/ tel: Iva Slámová, tel. 734572025, email: Iva.Slamova@lazneslatinice.cz  

Mgr. Tereza Stehlíková (personální) – tel. 734527021, email: 

Tereza.Stehlikova@lazneslatinice.cz 

 
…………………………………………………………………………………………………  

Název pracoviště: Horské lázně Karlova Studánka  
Místo konání stáže: Karlova Studánka  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba): prim. MUDr. Petr Gloza  
Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  
Bezplatné ubytování a celodenní stravování (náhrada za mzdu). 

Mzda: nebude-li se studenty uzavřena pracovní smlouva, řídí se odpovědnostní vztahy Smlouvou 

mezi FTK a Horskými lázněmi Karlova studánka a obecně platnými právními předpisy.  
Kontakt/ tel.: MUDr. Petr Gloza tel. 554798235 
Ing. Simona Bálková (personální) e-mail: balkova@horskelazne.cz  

 
………………………………………………………………………………………………..  

 

Název pracoviště: Lázně Jeseník  
Poskytovatel: Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník  
Místo konání stáže: areál Priessnitzových léčebných lázní a.s. Jeseník  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba): PhDr. Eva Jurčáková, vedoucí 

oddělení fyzioterapie  
Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  
Stravování: plná penze 170 Kč/den  
Ubytování: na ubytovně – 40 Kč / noc  

Mzda: DPP – náhrada za ubytování a stravu.  

Kontakt/ tel.: Radka Vokálová (personální) tel.724374216, email: vokalova@priessnitz.cz 

……………………………………………………………………………………………….  

 

Název pracoviště: Nemocnice Šumperk  
Poskytovatel: Nemocnice Šumperk a.s.  
Místo konání stáže: areál nemocnice Šumperk  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba): ing. Mgr. Renata Kleštincová, vedoucí 

personálního a mzdového oddělení  
Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  
Stravování, ubytování, mzda: na náklady studenta, mzda nevyplácena 
Při zahájení praktické výuky kaţdý student předloţí:  

a) identifikační kartu (ISIC)     b) výkaz o studiu (index)  

c) doklad o platném očkování proti infekční hepatitidě typu B 

d) doklad o zaplacení paušálního poplatku za pomůcky (platba na místě).  
Poté bude nemocnice s jednotlivými studenty uzavírat samostatné dvoustranné smlouvy.  
Kontakt/ tel.: 583334562, E-mail: renata.klestincova@nemocnice sumperk.cz  

www.nemocnicesumperk.cz/kariera/praxe-a-staze 



………………………………………………………………………………………………..  

 

Název pracoviště: FYZIOMED s.r.o. Místo konání stáže: Ambulantní ordinace Čajkovského 

1348/18a, Olomouc  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba):  
Mgr. Josef Urban  

Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  
Ubytování po celou dobu stáţe – nehrazeno.  
Stravování - nehrazeno.  
Mzda nevyplácena.  

Kontakt: josef.urban@fyziomed.cz , tel. 606 900 120  

…………………………………………………………………………………………………  

 

Název pracoviště: Mgr. Luděk Vágner - léčebná rehabilitace a fyzioterapie, LIFE BALANCE 

CLINIC  
Místo konání stáže: Olomouc - Helsinská 13 a Šumperk - M. R. Štefánika 3  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba):  
Olomouc: Mgr. Luděk Vágner  
Šumperk: Mgr. M. Marková  

Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  
Ubytování po celou dobu stáţe - zajišťuje si student sám  
Stravování - zajišťuje si student sám ( v okolí je moţnost stravování)  
Mzda - 200 Kč na den, jako kompenzace za nocleh a stravu  
Kontakt/ tel.: Mgr. L. Vágner: tel. 733 190 022, e-mail.: lv@lifebalanceclinic.cz  

Mgr. M. Marková: tel. 583 311 400, e-mail: mm@lifebalanceclinic.cz  

 

……………………………………………………………………………………………  

 

Název pracoviště: Uherkohradišťská nemocnice, J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště  
Místo konání stáže: Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny + další oddělení 

Uherskohradišťské nemocnice  

Pověřený zaměstnanec (vedení stáţe, kontaktní osoba): Mgr. Lucie Štěpánová, vedoucí 

fyzioterapeutka  

Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  

Ubytování po celou dobu stáţe - 0 Kč za noc  

Stravování - v pracovní dny zajištěn jeden oběd za cenu 0 Kč.  

Mzda nevyplácena.  

Kontakt/ tel.:  

Pro vedení praxe: Mgr. Lucie Štěpánová, tel. 724 631 044, email: stepanl@nemuh.cz 

Personální: Ing. Mgr. Adéla Valíčková, tel. 572529320, 724473141, valicka@nemuh.cz 

……………………………………………………………………………………………….  

 

Název pracoviště: RÚ Hrabyně  
Místo konání stáže: pracoviště Chuchelná, Hrabyně.  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba): Bc. Ţaneta Stočková, vedoucí 

rehabilitace na pracovišti Chuchelná, Bc. Alice Bysková na pracovišti Hrabyně  
Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  

Ubytování po celou dobu stáţe - 0 Kč za noc (nutno rezervovat předem)  
Stravování – během celého týdne oběd za cenu 69 Kč  
Mzda nevyplácena.  

Kontakt/ tel.: Dana Ţítková, tel. 553683371 dana.zitkova@ruhrabyne.cz (Chuchelná) 

Bc. Bysková Alice, tel. 553603382, e-mail: Alice.Byskova@ruhrabyně.cz (Hrabyně) 

mailto:mm@lifebalanceclinic.cz


 
…………………………………………………………………………………………………..  

 

Název pracoviště: AquaKlim, s.r.o., Sanatoria Klimkovice  
Místo konání stáže: Sanatoria Klimkovice, Klimkovice – Hýlov 742 84  
Dětské rehabilitační oddělení nebo rehabilitační oddělení dospělých  
Pověřený zaměstnanec (vedení stáže, kontaktní osoba):  
vedoucí rehabilitace a balnea: Mgr. Romana Holaňová  
Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat):  
Ubytování po celou dobu stáţe – 47 Kč za noc při bezplatné praxi/osoba/noc, 94 Kč při placené 

praxi/osoba/noc.  
Po měsíční praxi v Sanatoriu Klimkovice - moţnost zaţádat o stipendium pro poslední ročník 

studia ve výši 100 000 Kč v případě podepsání pracovní smlouvy.  
Stravování – 50 – 60 Kč oběd.  
Kontakt/ tel.: Mgr. Romana Holaňová, tel.736504179, e-mail: rholanova@sanklim.cz 

………………………………………………………………………………………………………. 

Název pracoviště: Rehabilitační ústav Kladruby 

Místo konání stáže: Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi 

Pověřený zaměstnanec (kontaktní osoba): Alena Zemanová, hlavní metodoloţka 

Podmínky stáže (Stravování, ubytování, plat): DPP pokryje náklady za ubytování a stravu 

Kontakt/ tel.: Alena Zemanová, email: alena.zemanova@rehabilitace.cz, tel. 317 881 360, 

mobil: 606 675 718 

……………………………………………………………………………………………… 

Název pracoviště: Domov sv. Josefa 

Místo konání stáže: středisko DOMOV SVATÉHO JOSEFA, Ţireč 1, 544 04 Dvůr Králové 

nad Labem 

Pověřený zaměstnanec (kontaktní osoba): Mgr. Kamila Voňková, vedoucí fyzioterapeutka; 

vrchní sestra Andrea Jiříčková 

Podmínky stáže: 

Stravování: moţnost celodenního stravování (oběd 79 Kč, snídaně 37 Kč, večeře 45 Kč, dále 

moţnost zakoupit svačiny v bufetu) 

Ubytování: bezplatně po celou dobu stáţe 

Mzda: DPP na individuální dohodě 

Kontakt/ tel.: Mgr. Kamila Voňková, tel. 491610546, email: vonkova@dsj-zirec.cz 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Název pracoviště: Paracentrum Fénix 

Místo konání stáže: ParaCENTRUM Fenix, z. s., Netroufalky 787/3, 625 00 Brno 

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Málková, vedoucí fyzioterapeutka 

Ubytování a stravování: zajišťuje si student sám 

Mzda: nevyplácena 

Kontakt: Mgr. Veronika Málková – email: malkova@pcfenix.cz 

 

 

 

 

 



Název pracoviště: Centrum Paraple 

Místo konání stáže: Centrum Paraple, o.p.s., Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10 - Malešice 

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Dáňová 

Ubytování: zajišťuje si student sám 

Stravování: 95 Kč oběd 

Mzda: nevyplácena 

Kontakt: Mgr. Petra Dáňová, tel. 776559918, email: petra.danova@paraple.cz 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Název pracoviště: ARCADA NeuroMedical Center 

Místo konání stáže: 1) Kropáčova, 753 01 Hranice    

                                  2) Sokolovská 6062/32, 708 00 Ostrava-Poruba 

Kontaktní osoba: Hana Illková, vedoucí rehabilitační pracovník 

Ubytování a stravování: zajišťuje si student sám 

Mzda: nevyplácena. 

Kontakt: Hana Illková, tel. 736149819, email: h.illkova@arcada-center.com 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Název pracoviště: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie 

Místo konání stáže: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace, Dr. 

K. Farského 267, Vysoké nad Jizerou, 512 11 

Kontaktní osoba: Miloslava Šviková, hlavní sestra 

Ubytování: 300 Kč/noc (dvoulůţkový pokoj) 

Stravování: 68 Kč/ den 

Mzda: nevyplácena. 

Kontakty: Miroslava Šviková tel. 481350906, email: svikova@ruka-kosmetika.cz 

 


