Tisková zpráva
„Srdce plesá nad tím, jak lze pečovat a rozvíjet odkaz pradědečkův pod jeho neustálým dohledem
ze všudypřítomných portrétů. Jako by nikdy neodešel… Při každé naší návštěvě je zde něco nového,
dokonalejšího, opravdového a krásnějšího.“
pravnučka profesora MUDr. Františka Hamzy

Spolek přátel Hamzova parku a arboreta založil za podpory vedení
Hamzovy léčebny a přítomnosti rodiny Hamzových vlastní
středisko s názvem „Hamzův archiv“. Cílem této činnosti bude ve
spolupráci a s podporou vedení Hamzovy léčebny, zajistit
odpovídající prostor a aktivního správce potřebného prostoru
a zajistit podmínky pro systematické vyhledávání, třídění,
zpracování a ukládání veškerých dat, materiálů i reálií, týkajících
se života a práce pana profesora MUDr. Františka Hamzy,
zakladatele Hamzovy léčebny. Cíl tohoto kroku je jednoznačný.
V kvalitních podmínkách zachovat co nejlépe připravenou
kompletní sbírku všeho, co je odkazem pana profesora MUDr.
Františka Hamzy.
Výstupy z činnosti Hamzova archivu jsou souběžně majetkem jak rodiny Hamzů, tak Hamzova archivu. Získané
archiválie nebudou jakkoli obchodovatelné, mimo uvedené použití pro propagaci života a díla pana profesora
a pro propagaci všech jeho odkazů a výsledků jeho práce včetně Hamzovy léčebny. Z tohoto hlediska musí být
samozřejmě získané doklady a materiály přístupny pro badatelskou činnost jiných osob, zabývající se touto
tematikou. Pokud by z nějakých důvodů došlo k zániku činnosti Hamzova archivu, měl by být předán pod správu
Hamzovy léčebny, za předem stanovených podmínek.
Vnuk pana profesora, Jan Hamza k události řekl: „Vážený pane řediteli, s Vaším návrhem vytvořit v rámci Spolku
přátel Hamzova parku a arboreta vlastní středisko s názvem „Hamzův archiv“ bez výhrad souhlasím. Stejně tak
souhlasím s komplexním vymezením sledovaných úkolů a cílů činnosti archivu, které ve Vašem dopisu
specifikujete. Některé potomky prof. MUDr. Františka Hamzy jsem již o Vašem návrhu informoval. Všichni ho
uvítali v plném rozsahu. Po zaslání uvedeného textu zajistím písemný souhlas potomků prof. MUDr. Františka
Hamzy. Dovolte, abych Vám při této příležitosti vyjádřil poděkování celé naší rodiny za Vaši dlouholetou
pozornost odkazu mého dědečka, zakladatele léčebny prof. Františka Hamzy. Současně bych Vám rád vyslovil
uznání za Vaše dlouholeté úspěšné náročné řízení velkého kolektivu lékařů, sester a ostatních pracovníků
léčebny. Bude nám potěšením přispět podle našich sil a možností k budování archivu.“
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