
Výroční zpráva za rok 2016 



Vážení přátelé, 
předkládáme Vám výroční zprávu Spolku přátel Hamzova parku 
a arboreta za rok 2016.  

Spolek přátel Hamzova parku a arboreta vznikl v září roku 2016 
transformací Občanského sdružení Hamzovy děti z Košumberka, 
které bylo založeno v roce 2003 a třináct let pomáhalo Hamzově 
léčebně ve zkvalitňování léčebné péče, zejména napomáhat 
pacientům léčebny, dětem i dospělým, k hodnotnému využívání 
volného času a po jejich vyléčení k  začleňování do společnosti.  
Nové stanovy Spolku obsahově vycházejí ze stanov dřívějšího 
občanského sdružení Hamzovy děti z Košumberka a jsou 
vyvěšené na stránkách www.hamzova-lecebna.cz.  
 
Cílem spolku je  
 
1. navázat na významné humanitní dílo zakladatele léčebny 

MUDr. Františka Hamzy. Cílem sdružení je pomáhat 
léčebně ve zkvalitňování léčebné péče, zejména 
napomáhat pacientům léčebny, dětem i dospělým při 
léčbě v HL, i po jejich vyléčení, k  začleňování do 
společnosti,  

2. trvalé zvyšování a využívání přírodních hodnot Hamzova 
parku a arboreta v Luži-Košumberku a to především k terapii 
ovzduším, k aktivizačním programům v rámci léčebného 
procesu, jako volnočasovým aktivitám a k zájmové 
ergoterapii, pro výuku a poznání i výzkum, 

3. ochrana rostlin i živočichů v místě jejich přirozeného výskytu. 
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Cílová skupina 
Všechny věkové kategorie pacientů HL, občanů města Luže,  škol 
a návštěvníků Hamzova parku a arboreta. 
 
 

Poslání Spolku přátel Hamzova parku  a arboreta 
Poslání spolku směřuje k naplnění cílů popsaných v čl. II., které jsou 
společným zájmem jeho členů. Tyto cíle jsou naplňovány zejména 
prostřednictvím: 
1. vzdělávání a osvěty 
2. trvalým rozšiřováním možností efektivního využívání parku 

a arboreta, 
3. podáváním iniciativních návrhů vedení léčebny na realizaci pro-

jektů a akcí směřujících ke zvyšování efektivního využívání 
Hamzova parku a arboreta, 

4. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní 
úrovni, 

5. pořádáním seminářů, přednášek a konferencí pro pacienty i ve-
řejnost, zaměřených k naplnění cílů popsaných v čl. II. stanov, 

6. organizováním kampaní, pořádání benefičních akcí a informo-
vání veřejnosti o aktivitách spolku, vydávání a distribuce publi-
kací, brožur, letáků a dalších materiálů, 

7. poskytováním poradenské a konzultační činnosti v oblastech 
spadajících do obsahu činnosti spolku, účast na konzultačních 
a rozhodovacích procesech týkajících se otázek Hamzova parku 
a arboreta, 

8. zapojením členů spolku i nečlenů k plnění úkolů a cílů spolku, 
organizováním dobrovolných okrašlovacích akcí a svépomoc-
ných a podpůrných aktivit, 

9. získáváním finančních zdrojů na výše uvedené aktivity. 
10. účastí ve správních i jiných řízeních, ve kterých se jedná o parku 

a arboretu. 

3 



Oblasti činnosti 
 Jednodenní akce pro pacienty HL i širokou veřejnost  
 Přednášková a propagační činnost (ochrana přírody a krajiny) 
 Výtvarné akce a soutěže 
 Akce udržující lidové tradice  
 Sportovní a pohybové akce  
 

Organizace Spolku přátel Hamzova parku a arboreta  
Členové výboru 

MUDr. Václav Volejník, CSc.- předseda Spolku  
Bc. Dagmar Voralová - hospodář Spolku 
JUDr. Miroslav Chudoba 
Jan Hamza 
Jana Zavřelová, DiS. 

Kontrolor 
 Mgr. Markéta Mračnová 
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V této zprávě Vám nabízíme malé ohlédnutí za rokem 2016. 
 
Během transformace jsme se po celý rok 2016 stále věnovali pa-
cientům Hamzovy léčebny. Organizovali jsme dnes již tradiční ak-
ce, které  byly i v předchozích letech hrazeny tím, kdo je formálně 
pořádal a pro nás to byla a je velká pomoc. Snažíme se vytvořit 
optimální zázemí pro chod spolku hledáním vhodných partnerů 
a v neposlední řádě také zdroje financí, abychom mohli náš zá-
měr realizovat ve větším rozsahu. 
 
Vysazení modřínového hájku 
Hamzův park a arboretum byl obohacen o nově vysazený modří-
nový hájek,  vysazený dle původních přesných dispozic dr. Hamzy 
jako „učebna“ pod širým nebem. Modříny byly zakoupeny v roce 
2008 z grantu Pardubického kraje jako malé rostlinky. Byly předá-
ny do péče oddělení parkové údržby Hamzovy léčebny. 
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V souladu s někdejšími 
dispozicemi zakladatele 
léčebny a parku dr. 
Hamzy, tak v průběhu ča-
su vytváříme příjemná 
zákoutí, drobné sadov-
nické a zahradnické de-
taily, jakými jsou založe-
né asijské nebo americké 
expozice (s asijskými ne-

bo severoamerickými dřevinami), ba i takové detaily, jako je japon-
ská zahrádka s vodní nádrží a klenutým mostkem nebo zákoutí s vo-
ňavými keři a bylinami, pro které jsme navrhli název - „Zahrádka 
Miss Dior“ či po našem „Zahrádka slečny Diorové“. Od letošního jara 
k nim nově přibyl modřínový hájek, který jsme vysadili v rámci jarní-
ho otevírání Hamzova parku a arboreta  z mladých modřínků, daro-
vaných OS Hamzovy děti z Košumberka.  
Charakter sadových úprav byl dán již v prvních letech. Dominantou 
byla stromořadí, oboustranné aleje podél navržených přímých hlav-
ních komunikací. Liniové výsadby, využívající perspektivu, která do-
dávala areálu jakoby větší rozměr. Přes osobní neúčast dr. Hamzy po-
kračovaly výsadby dřevin zcela v jeho intencích, dotvářeny ovšem již 
erudovanými zahradníky. V alejích, projektovaných MUDr. Hamzou 
se uplatňují především naše domácí lípy, jejich kříženec lípa obecná, 
javory, jírovce a břízy. Původní evropskou dřevinu, modřín opadavý 
(Larix decidua) využil i dr. Hamza jako výplňový, clonný prvek v ně-
kdejších učebnách pod širým nebem. I nově vysazený hájek chceme 
využívat jako přírodní učebnu, především k výuce, zábavě i poučení. 
Přírodní učebna bude volně přístupná, chceme, aby její přínos byl 
zajímavou možností k terénní zážitkové formě výuky nejen pro naše 
pacienty, ale pro všechny návštěvníky Hamzova parku a arboreta.  

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-hamzove-parku-je-
ucebna-v-novem-modrinovem-hajku-20160421.html 



22. dubna jsme se spolu Koalicemi nevládek Pardubicka a Hamzo-
vou léčebnou zúčastnili Dne Země na Pernštýnském náměstí. Pro 
děti jsme si připravili ekologickou aktivitu s názvem  

.  
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18. května jsme se spolu Koalicemi nevládek Pardubicka a Hamzo-
vou léčebnou uspořádali Den s dobrovolníky, věnovaný pacientům 
Hamzovy léčebny.  Na akci se přijel podívat i pan radní Šotola. 
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Relaxačně poznávací odpoledne pro dětské pacienty, 
zaměřené na ekologii a poznávání přírody. 

9 



10 

Přírodovědné hraní pro dětské pacienty 
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Poznávací postřehová soutěž pro dětské pacienty  
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Oblíbené bubnování s Jasanskými. 



Dlouholetý člen občanského sdružení Milan Halousek uspořádal 
pro naše pacienty povídání o projektu Do kosmu s Krtkem“, při 
kterém americký astronaut Andrew Feustel vzal s sebou do ves-
míru figurku Krtečka a potom jí dovezl do České republiky. 
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„Radost a smích má sílu pomáhat léčit, to již věděli ze zkušenosti 
naši předkové a současná věda pro to má důkazy. Celý týden tré-
nují naši dětští pacienti, podle svých schopností a možností pod 
vedením zdravotních klaunů na vystoupení v cirkusovém šapitó. 
Baví nejen sami sebe, ale i publikum, zažijí úspěch a jsou právem 
odměněni potleskem.  
Letos již šestým rokem se tradičně,  se začátkem měsíce září nes-

lo ono známé: „Dámy a pánové, přistupte blíže,  uvidíte, co jste 

ještě neviděli, uslyšíte, co jste neslyšeli, račte se přesvědčit sa-

mi.“ 

 V týdnu od 12. do 16. září jsme opět po roce přivítali zdravotní 

klauny v projektu Cirkus Paciento. Po celý týden s dětskými paci-

enty nacvičovali dovednosti z oblasti žonglování, kouzelnické tri-

ky a jiné cirkusové kousky, které pak společně představili při pá-

tečním slavnostním vystoupení.  
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I tento ročník Cirkusu Paciento využíval kouzelného prostředí 

Hamzova parku a arboreta, protože i tentokrát zdravotní klauni 

přivezli opravdové cirkusové šapitó. Tentokrát byla naše známá 

dvojice klaunů posílena o další dvojici, takže se dětem mohla pl-

ně věnovat celá čtveřice, zčásti i během dne. Na své si tak přišli 

všichni. Jsme rádi, že zdravotní klauni jsou důležitou součástí lé-

čebného procesu i v Hamzově léčebně.  
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I naši  si přišli na své při vyprávění lesníků z Vysokého Chvojna. 



Všem členům našeho Spolku patří velké poděkování.  

Zpráva o hospodaření za rok 2016 
 
Počáteční stav prostředků na účtu a v pokladně 7434,40 Kč 
 

 
 
V roce 2016 byly výdaje o 975,81 Kč vyšší než příjmy. Činnost OS 
a poté Spolku byla zaměřena spíše na akce, které nejsou náročné 
na finanční prostředky nebo akce, které se podařilo zajistit bez 
nároku na honorář.  Významným partnerem při pořádání akcí by-
la Hamzova léčebna, která vytvářela při těchto akcích součinnost 
a potřebné zázemí.  

Příjmy 

Členské příspěvky 250,00 

Úroky z účtu 5,19 

Příjmy celkem 255,19 

  

Výdaje   

Bankovní poplatky 1231,00 

Výdaje celkem 1231,00 

    

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 975,81 

    

Stav prostředků k 31.12.2016 6458,59 

17 


