Tisková zpráva
Setkání před vzpomínkovou mší za prof. Dr. Františka Hamzu v rámci akcí Hamzova roku 2018
a Den květů, který jsme si současně připomněli, nejen symbolicky v Hamzově kvetoucí léčebně
„Květiny a jejich pěstování hrají v našem životě důležitou roli. Nejvíce zřejmě oceňujeme jejich
estetickou funkci,“ říká Jolana Macáková, vrchní sestra Lůžkového oddělení ošetřovatelské péče,
pavilónu C. K tomu dodává: „ Byli jsme velmi spokojeni se spoluprací se Spolkem přátel Hamzova parku
a arboreta, které květiny zajistilo za finanční podpory města Luže. Truhlíky osázeli dodanými rostlinami
naši pacienti přímo na terase pavilónu. Po loňských zkušenostech víme, že i samotné zapojení pacientů
do těchto aktivit přispělo k jejich většímu zájmu při péči o růst rostlinek. Samozřejmě, pokud jim to
zdravotní stav dovolí. Zapojí se rádi i zaměstnanci. Rádi bychom v této spolupráci pokračovali, pokud
to bude možné.“ 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: „Pohled na barevné letní „oázy“
na terasách jednotlivých pavilónů nebo přímo v parku
nás díky barevnosti letních květů inspirují, pokaždé
v nich vidíme něco nového, co naše smysly příjemně
naladí.“
Jejich vůně okouzluje, jejich krása uklidňuje mysl.
Vyloudí úsměv, darují nám jiskru v očích. Květiny mají
záhadný a nezanedbatelný vliv na city a psychiku.
Uvolňují napětí, zpříjemňují prostředí, ve kterém
se každodenně pohybujeme. Již samotný pohled na
květinu se odráží na duševní pohodě a vyrovnává
negativní působení událostí všedního dne. Nejen
květiny v zahradách, ale i květiny pavilónech významně
dekorují své okolí a přinášejí osvěžení pro
naše oči i mysl. Ostatně zvyk dávat rostliny do nádob
existuje už od dob starého Řecka. Záměrné upravování,
či uspořádání květin vzniklo tím, že lidé začali dávat květiny do kbelíků, korbelů a jiných nádob s vodou,
aby vydržely delší dobu jako čerstvé. Vytvářeli dílo, při němž použitým přírodninám ponechali jejich
přirozenou krásu, linii, barevnost i tvar.
Projekt Kvetoucí léčebna byl HL zahájen ke Dni botanických zahrad, který každoročně připadá na den
28. května. Proto již touto dobou můžeme při procházce léčebnou vidět i krásně se rozrůstající
zástupce bylin z pro nás exotických zemí. Málokdo si totiž uvědomí, že většina rostlin, kterým říkáme

prostě „balkónovky“, mají svoji domovinu v Africe, tropických oblastech Asie, Ameriky nebo i Austrálie.
K výsadbám v léčebně doplňujeme tabulky s popisy, abychom se mohli dozvědět vždy o něco víc.
A naše Hamzovo arboretum se tak stále víc a víc přibližuje svému nejdůležitějšímu cíli a poslání – učí
nejen víc a víc vědět, ale také více vnímat své okolí všemi smysly. Neváhejte a přijďte se o tom
přesvědčit.
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