
Výroční zpráva 
Spolku přátel
Hamzova parku a arboreta
za rok 2019



Činností Spolku se chceme připojit a rozvíjet letitou tradici akcí
pořádaných v Hamzově léčebně. Jedním z našich cílů je otevřít
prostředí léčebny a jejího arboreta lužským občanům, a zvýšit tak
jejich zájem o dění v HL. Účelem je zajistit další akce, které jsou
v souladu s cíli a posláním Spolku určené nejen pacientům HL,
ale také občanům města Luže. Organizujeme tak akce, které jsou
určeny širokému spektru všech věkových skupin, včetně
volnočasových a vzdělávacích aktivit pro osoby se specifickými
potřebami.



Vážení přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu Spolku přátel Hamzova parku a arboreta 
za rok 2019. 

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.



Cílová skupina

Všechny věkové kategorie pacientů HL, občanů města Luže,  základních         
a středních škol a návštěvníků Hamzova parku a arboreta.

Poslání Spolku přátel Hamzova parku  a arboreta

Poslání spolku směřuje k naplnění cílů popsaných v čl. II. Spolkových stanov, 
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 projektů       

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 veřejnost, 

zaměřených k naplnění cílů popsaných v čl. II. stanov,
6. organizováním kampaní, pořádání benefičních akcí a informování 

veřejnosti o aktivitách spolku, vydávání a distribuce publikací, 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 svépomocných            
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.



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
Martina Filipiová
Jana Zavřelová, DiS.
Kontrolor
Mgr. Markéta Mračnová

V této zprávě Vám nabízíme malé ohlédnutí za rokem 2019.

Po celý rok 2019 jsme se věnovali nejen  pacientům Hamzovy léčebny, ale také 
veřejnosti, zejména žákům základních  škol, pro které jsme zorganizovali 
několik akcí.  Zajišťovali jsme také dnes již tradiční akce, které  byly i v 
předchozích letech hrazeny tím, kdo je formálně pořádal. Bezpochyby je tato 
pomoc  pro Hamzovu léčebnu velmi přínosná, zejména pro její pacienty. 
Snažíme se vytvářet optimální zázemí pro chod spolku hledáním vhodných 
partnerů a v neposlední řádě také zdroje financí, abychom mohli náš záměr 
realizovat ve větším rozsahu. Významně jsme rozšířili i členskou základnu.



Dotace města Luže

Období realizace projektu: duben – listopad 2019   REALIZOVÁNO

Z dotace ve výši 15 000 Kč bylo realizováno

Spolu se změnou skladby pacientů Hamzovy léčebny (dále jen HL), kteří 
jsou  dnes většinou určitou měrou imobilní, podporujeme vedení HL 
v hledání nových možností využití  parku a arboreta. Hlavním cílem naší 
podpory je pomoc při aktivizaci pacientů nejen v pohybové části jejich 
léčby ale i v gnostických funkcích, a to ve zvýšení zájmu o přírodu kolem 
nich. Chceme ale umožnit i pacientům, kteří se do parku pro svůj 
hendikep vůbec nedostanou, aby i přesto  mohli být  kontaktu s ním a s 
přírodou.  Spolek proto podporuje 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. Jsme si vědomi skutečnosti, že cílené využívání 
smyslové aktivizace v rámci již zmíněného léčebného procesu je zvláště 
vhodné nejen pro seniory nebo demencí postižené osoby, ale i pro osoby 
se specifickými potřebami v dětském i dospělém věku a dále všem dětem 
obecně. Smyslová aktivizace osloví smysly člověka, které jsou klíčem           
k jejich schopnostem a zdrojům. Prostřednictvím těchto podnětů znovu 
vyvoláme vzpomínky, probudíme paměť a umožníme verbální                       
a neverbální komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života 
a zajištění smysluplného a plnohodnotného života v jakémkoli věkovém 
období. Aktivizace má za cíl člověka „rozhoupat, rozpohybovat, 
motivovat“, aby mohl znovu spoluutvářet svůj život a dále se účastnit       
na životě společnosti, ve které se nachází. Neméně důležité je také využití 
Hamzova parku a arboreta k volnočasovým aktivitám, k zájmové 
ergoterapii, pro výuku, poznání i výzkum. 



Dotace města Luže

Dotace města Luže

Kvetoucí Hamzova léčebna se připojuje ke Dni fascinace rostlinami 2019,

probíhajícímu pod záštitou Miroslava Tomana, ministra zemědělství České

republiky, a Asociace soukromého zemědělství ČR, vyhlášeného Evropskou

organizací rostlinné biologie (European Plant Science Organisation), Ústavem

experimentální botaniky AV ČR, Českou technologickou platformou rostlinných

biotechnologií „Rostliny pro budoucnost“ a Českou společností experimentální

biologie rostlin.

„Utrhl jsem květinu a zvadla mi.
Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních.
Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem.“
John Lennon



Dotace města Luže

Květiny a jejich pěstování hrají v našem životě důležitou roli. Nejvíce na nich
oceňujeme jejich estetickou funkci. Proto si i naši pacienti sami osazují truhlíky
přímo na terasách pavilonů. Po mnohých zkušenostech víme, že jejich samotné
zapojení do těchto aktivit přispívá k jejich většímu zájmu o okolí a s láskou pečují
o vzrůstající rostlinky. Samozřejmě, pokud jim to zdravotní stav dovolí. Ochotně
se zapojují i zaměstnanci. Květiny v květináči dávají možnost realizovat potřebu o
někoho anebo o něco pečovat, jsou důležitou součástí našich vztahů a našich
příběhů. Sami zúčastnění pacienti si rozkvétající truhlíky a mísy pochvalují a
pohled na barevné letní „oázy“ na terasách jednotlivých pavilonů nebo přímo v
parku nás díky barevnosti letních květů inspirují, pokaždé v nich vidíme něco
nového, co naše smysly příjemně naladí.
Den fascinace rostlinami je oslavou krásy a užitečnosti rostlin. Ty jsou totiž nejen
krásné, ale pro lidstvo i zcela nepostradatelné. Bez nich bychom neměli
potraviny, papír, nábytek, léčiva i mnoho dalších nezbytných věcí, jež nám denně
usnadňují a zpříjemňují život. A snad právě i proto můžete od letošního jara
obdivovat, pozorovat a objevovat v Hamzově parku a arboretu po celý rok nově
vysazené kvetoucí nebo barevné oázy. Krásným a efektivním doplňkem jsou i
barevné truhlíky, vysezené díky finanční podpoře města Luže.
Studenti středních škol zde v rámci mezinárodního projektu zkoumají
biodiverzitu a její vývoj. Základní a mateřské školy využívají prostředí rozkvetlé
léčebny k vzdělávacím programům. Jedním z nich byl projektový den pro lužskou
mateřskou školu S Kaštánkem do říše květů, který proběhl v rámci cyklu akcí ke
Dni fascinace rostlinami. Naplno oceníme krásu květů a barevných listů v každém
ročním období, zejména však v pozdním létě nebo na podzim, kdy se
neuvěřitelně a obdivuhodně vybarví. A tak je zřejmé, že rostliny nemusí být
atraktivní jen tvarem a barvou květů. Každý dobře ví, co dokáže podzim s
listnatými stromy a vydaří-li se tak, jako ten loňský, je po ruce dlouhodobý
barevný koncert – nebo barevná paleta, za níž by se ohlédl kdejaký malíř –
krajinář. Ale nepředbíhejme! Jsme na prahu léta a právě koncem měsíce května
slaví svůj „svátek“ také botanické zahrady a právě dnes, dne 28. května je
celosvětově vyhlášen Den botanických zahrad. A tak spolu s námi popřejte
Hamzově parku a arboretu v tomto významném dni jen samé hluboké a příjemné
dojmy návštěvníků, vnímané všemi smysly, neboť Hamzův park a arboretum se
snaží učit umění vnímat.



Den fascinace rostlinami

Kvetoucí léčebna v projektu zahradní terapie

Prezentace zahradní terapie v Parlamentu ČR

Článek v Deníku Chrudimska



Prezentace aktivit v arboretu v Parlamentu ČR



Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního 
prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019
Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje nám byla poskytnuta
účelová neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu
č. 47: „Hamzovo arboretum - učí umění vnímat„ - OŽPZ/19/21256

Realizace dotace Pardubického kraje



Charakteristika projektu: Hlavním cílem je pomoc při aktivizaci 
pacientů nejen v pohybové části jejich léčby, ale i v gnostických 
funkcích, a to ve zvýšení zájmu o přírodu kolem nich. Snahou             
je umožnit i pacientům, kteří se do parku pro svůj hendikep vůbec 
nedostanou, aby i přesto mohli být v kontaktu s ním                            
a s přírodou. Dosaženo toho bude realizací řady aktivit,                 
které přispívají k obohacení dění v Hamzově parku a arboretu: 

Znáte Hamzův park a arboretum? (soutěž určená základním 
školám i veřejnosti; zúčastnění plnili zadané úkoly)

Naučná stezky byla doplněna o nové informační tabule

Sestavena učebnice pro podporu místně zakotveného učení 

Období realizace projektu: 1. 5. 2019 - 30. 11. 2019

Dotace Pardubického kraje



Sestavena publikace pro podporu místně zakotveného učení



Sestavena publikace pro podporu místně zakotveného učení



Ekodílny v Centru historie

Znáte Hamzův park a arboretum?
(soutěž určená základním školám i veřejnosti; zúčastnění 
plnili zadané úkoly)



Znáte Hamzův park a arboretum?





Znáte Hamzův park a arboretum?

Projektový dem pro mateřskou školu v Luži
Rámcový vzdělávací program – Dítě a svět, Dítě a ten druhý
S Kaštánkem do říše květů? 
Účast: 90 dětí



Rámcový vzdělávací program – Dítě a svět, Dítě a ten druhý

Znáte Hamzův park a arboretum?



Rámcový vzdělávací program – Dítě a svět, Dítě a ten druhý

Znáte Hamzův park a arboretum?



Den Země – globální problémy versus udržitelný rozvoj
Rámcový vzdělávací program: Člověk a příroda, jazyk a jazyková komunikace 

Znáte Hamzův park a arboretum?



Den Země
Rámcový vzdělávací program: Člověk a příroda, jazyk a jazyková komunikace 

Znáte Hamzův park a arboretum?



Znáte Hamzův park a arboretum?



Rámcový vzdělávací program: Člověk a příroda, jazyk a jazyková komunikace 

Znáte Hamzův park a arboretum?



Den Země

Slosovací kartička s razítky za splnění úkolu 

Znáte Hamzův park a arboretum?



Projektový den pro MŠ

Co je co umí strom – podpora místně zakotveného učení
Rámcový vzdělávací program - Dítě a společnost, Dítě a svět

Znáte Hamzův park a arboretum?



Rámcový vzdělávací program - Dítě a společnost, Dítě a svět

Znáte Hamzův park a arboretum?

Projektový den pro MŠ



Projektový den pro MŠ

Znáte Hamzův park a arboretum?



Po stopách MUDr. Františka Hamzy

Rámcový vzdělávací program - Dítě a společnost, Dítě a svět
Projektový den pro MŠ

Znáte Hamzův park a arboretum?



Rámcový vzdělávací program - Dítě a společnost, Dítě a svět
Projektový den pro MŠ

Znáte Hamzův park a arboretum?



Akce pro základní školy

Místně zakotvené učení: 10.  Kaštánkovy narozeniny
aneb Co je arboretum?

Znáte Hamzův park a arboretum?



Místně zakotvené učení: 10.  Kaštánkovy narozeniny
aneb Co je arboretum?

Kaštánkův dort - matematika

Znáte Hamzův park a arboretum?



Místně zakotvené učení: 10.  Kaštánkovy narozeniny
aneb Co je arboretum?

Kaštánkova podzimní hádanka – přírodopis, dějepis, zeměpis

Znáte Hamzův park a arboretum?



Založení bylinkové zahrádky

Tvoření z přírodnin arboreta s hádankou

Znáte Hamzův park a arboretum?



Znáte Hamzův park a arboretum?

Informační tabule do nově vysazených lokalit



Dotace Pardubického kraje

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019

Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje nám byla 
poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč na 
realizaci projektu č. 91: „Květinové oázy s naučným 
zaměřením – dokončení projektu“ - OŽPZ/19/21227



Úprava okolí pavilonu K



Barevný svět listů



Barevný svět listů



Barevný svět listů



Barevný svět listů

Červenolisté keře a stromy

Stříbřitě listé keře a stromy



Barevný svět listů



Barevný svět listů

Lem kolem z host Výchdoasijské zahrady



Barevný svět listů

Žlutolisté formy



Hmyzí ZOO

Dosazeno osm kultivarů motýlích keřů (komule Davidovy)



Květinové oázy



Úprava vřesoviště



Úprava vřesoviště



Květinové oázy - hortenzie



Květinové oázy

rododendrony

hortenzie



Přehled hospodaření Spolku přátel Hamzova parku a arboreta 

za rok 2019

v Kč

Počáteční zůstatek: 121 293,13

Příjmy
výběr členských příspěvků 4 350,00

dotace: - Město Luže 15 000,00

- Pardubický kraj 30 000,00

(z Programu péče o životní prostředí)

- Pardubický kraj 20 000,00

(z Programu pro vzdělávání, výchovu 

a osvětu v oblasti životního prostředí)

finanční dary 6 781,00

tržba za pořádání projektového dne pro MŠ Luže 6 000,00

bankovní úroky 10,80

Příjmy celkem 82 141,80

Výdaje
zpracování účetnictví, daně  a úč.výkazy za r.2018 2 000,00

mýdlová hmota, silikonové formy na mýdlo 669,00

celofánové sáčky 639,00

e-stránky.cz - registrace domény hamzův-park.cz 987,00

členský příspěvek MAS SKCH, z.s. Luže na r.2019 500,00

nákup begonií 2 070,00

nákup balkónových květin (z dotace Města Luže) 12 994,00

nákup samozavlažovacích truhlíků (z dotace Města Luže) 1 987,00

nákup substrátu (z dotace Města Luže) 945,00

nákup rašeliny + substrát (z dotace PK - ŽP péče) 12 799,08

výsadby (z dotace PK - ŽP péče) 30 236,00

razítka (z dotace PK - ŽP výchova a osvěta) 1 693,00

Al tabule + polep (z dotace PK - ŽP výchova a osvěta) 12 536,00

laminátor (z dotace PK - ŽP výchova a osvěta) 3 492,06

brožury A5 (z dotace PK - ŽP výchova a osvěta) 11 495,00

daň z úroku 2,05

Výdaje celkem 95 044,19

Konečný zůstatek: 108 390,74



Děkujeme všem, kteří nás 
podporují za jejich pomoc 
a zájem. 


