Tisková zpráva
Slavnostní setkání k příležitosti 150. výročí narození prof. Dr. Hamzy se konalo 25. 4. 2018. Ideou
slavnostního setkání bylo připomenutí díla a myšlenek významné osobnosti Pardubického kraje
a důstojné završení oslav tohoto výročí. Setkání se zúčastnila řada zajímavých osobností včetně
zástupců Pardubického kraje, kteří převzali záštitu nad celým Hamzovým rokem 2018, a členů rodiny
Hamzových.

Na samém začátku setkání po úvodním slově ředitele Hamzovy léčebny MUDr. Václava Volejníka, CSc.
proběhlo předání daru pro hendikepovanou dětskou pacientku Hamzovy léčebny. Dar v podobě očního
komunikátoru věnoval poslanec Evropského parlamentu za Českou republiku Mgr. et Mgr. et Mgr.
Tomáš Zdechovský, který byl na této akci kvůli pracovní vytíženosti zastoupen panem Pavlem
Veverkou. Pomůcka umožňuje zásadní zlepšení možnosti komunikace pacientky s okolím, pomáhá
k cvičení očních svalů a smyslů. Konstruktérem inovativní pomůcky, která usnadní život nejen
pacientce ale i celé její rodině, je Ing. Pavel Čáp – jednatel společnosti REHAMZA, se kterým Hamzova
léčebna dlouhodobě spolupracuje na projektech, v nichž se snoubí medicína s moderními
technologiemi. Dar si z rukou pana Veverky a jednatelů společnosti REHAMZA přivzali rodiče
pacientky.
Dále
následovala
oficiální
část
programu. Krátké přednášky přednesli
oslovení řečnící. Náměstek hejtmana
Pardubického kraje Ing. Roman Línek,
MBA připomenul ve své řeči význam
pana
profesora
pro
rozvoj
Pardubického kraje a jeho revoluční
myšlení. Zmínil význam Hamzovy
léčebny, parku a arboreta jako
turistického cíle Pardubického kraje.
Léčebna udržuje s Pardubickým krajem
dobré vztahy a velmi si váží finanční
podpory, které se jí dostává i přes to,
že Hamzova léčebna není přímo
řízenou organizací Pardubického kraje.
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Kromě své vlastní přednášky, kterou přednesl ředitel Hamzovy léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc.
v úvodu setkání, přednesl také přednášky od oslovených řečníků, kteří se nemohli slavnostního setkání
osobně zúčastnit. Jednalo se o prof. MUDr. Jana Holčíka, DrSc. a o PhDr. Emila Voráčka, DrSc.
Profesor Holčík ve svém textu představil profesora Hamzu jako zakladatele oboru Sociální lékařství na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a uvedl: ,,Prof. Hamza pochopil, že v péči o zdraví nejde
jen o pacienty, nemocnice, ambulance a lékaře, ale že jde o lidi, o jejich zdraví i o podmínky, ve kterých
žijí, a o vše, co životní podmínky vytváří a ovlivňuje. Uvědomil si nezastupitelnou roli státu v péči
o zdraví, všech stupňů veřejné správy i sdílenou odpovědnost všech dalších organizací a institucí, a to
včetně akademické sféry. V tomto smyslu je přístup prof. Hamzy velmi aktuální.“
„Co potřebuje moderní společnost?“, tak zněl název přednášky doktora Voráčka, ve kterém uvedl
mnoho zajímavých myšlenek a informací: „Sám Hamza byl nesmírně skromně vystupující osobností,
připomíná to i ve vlastním životopisu (1920): „Pokud v curriculum vitae zaznamenávám svoji práci,
důvěrně prosím, aby to bylo přijato tak prostě jak si přeji, totiž jen pro informace slavného sboru o mé
práci; nechci se tím dovolávati
pochval, po nichž nikdy netoužilo
moje srdce.“ A věru, že by se
pochval mohl dovolávat víc než
oprávněně. Vždyť jen namátkou se
sluší připomenout, že poznal péči
státu, samosprávy, humanitních
spolků i soukromou péči o zdraví
lidu v Rakousku, Německu,
Dánsku, Švédsku, Norsku, Rusku,
Nizozemí, Belgii, Francii, Švýcarsku,
Itálii, Srbsku či Francii a těchto
zkušeností bohatě využil v Čechách
a později v mladé Československé
republice. Stal se také spoluzakladatelem Zemského ústavu pro skrofulosní děti ve Cvikově, založil
zdravotní osady pro skrofulosní děti v Březolupech u Uherského Brodu a mnohé, mnohé další např. na
Slovensku - Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb. “
Aktivně na setkání vystoupil prof. MUDr. Vladimír Palič ka, CSc., dr. h. c. - ředitel Fakultní nemocnice
Hradec Králové a prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně.
Oba profesoři připomněli osobnost prof. Dr. Hamzy a zároveň nechali zúčastněné tohoto setkání
nahlédnout na svá velká pracoviště. Profesor Žaloudík neopomenul vyzvednout zásluhu pana
prof. Dr. Hazmy, který stál u zrodu Masarykova onkologického ústavu v Brně.
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Po lékařských tématech nastoupil se svým jako vždy příjemným povídáním Václav Větvička, odborný
garant Hamzova parku a arboreta, s přednáškou na téma prof. Dr. Hamza zakladatel Hamzova parku
a arboreta.
Setkání bylo velmi přátelské a jeho
atmosféru podtrhovalo i krásné počasí.
Celé dění zakončil svojí dojemnou řečí
pan Jan Hamza, vnuk prof. Dr. Hamzy.
Hovořil o rodinných vztazích. Na závěr
poděkoval
zaměstnancům
Hamzovy
léčebny, za práci a péči o dědečkův odkaz.
Jako poděkování předal léčebně potažmo
všem zaměstnancům obraz od malíře
a grafika Petra Minky, autora grafického
návrhu známky prof. Dr. Hamzy, kterou
v únoru vydala Česká pošta k příležitosti
tohoto významného výročí. Pan Jan
Jan Hamza – vnuk prof. Dr. Hamzy
Hamza, vnuk pana profesora, vzdal na
konci setkání, stejně jako všichni řečníci před ním, důstojný hold svému dědečkovi. Věříme, že
spolupráce mezi léčebnou a rodinou Hamzových bude i nadále pokračovat a bude nyní nastartována
systémová činnost pro Hamzův archiv.

Kontaktní údaje:
Ing. Jana Nováková
Asistentka ředitele
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
tel. 469 648 102, 603 224 195
e-mail: jana.novakova@hamzova-lecebna.cz
Další informace najdete na www.hamzovalecebna.cz
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