
 

Tisková zpráva 

Procházejte, poznávejte, hledejte…Takový je podtext nové tipovací soutěže Poznejte Hamzův 

park a arboretum, která  začíná právě dnes, dne 7. března při příležitosti 151. výročí od narození 

profesora Dr. Františka Hamzy a zahájí tak aktivity Hamzova března. 

K tomuto skutku nás částečně inspiroval plakát, vydaný při příležitosti oslav 90. výročí narození dr. 

Hamzy, a který jsme získali darem od Hamzovy rodiny do nově se rodícího Hamzova archívu. 

„Ačkoli je bohatá historie Hamzovy léčebny poměrně dobře zpracovaná a archívně podložená, 

stále se objevují nové a nové dokumenty, fotografie, příběhy lidí - ať pacientů či ošetřovatelů, 

čehož si nesmírně vážíme. Hamzovy myšlenky, léčebné a ošetřovatelsko - pečovatelské postupy 

jsou platné i v dnešní době a je až pozoruhodné, jak jsou reálné,“ říká MUDr. Václav Volejník, 

ředitel Hamzovy léčebny a s úsměvem dodává:“. Po celý měsíc březen můžete v Centru historie 

Hamzovy léčebny vidět dobové dokumenty týkající se profesora Hamzy a jeho rodiny, které jsou 

běžně ukryty v archívu.“ 

„Co jsem kdy mohl, uměl a stačil, snažil jsem se v lužském ústavu shromážditi v jedno.“  

 

 „Snažil jsem se, aby ústav nebyl zámkem vyvolených, ale aby 

sloužiti mohl každému skrofulosnímu dítěti individuelně a přece bez 

všelikého majetkového třídění. Ráz nemocnice jest úmyslně jak 

v ústavu, tak ve léčebné určují všechen ústavní život a pronikají 

všude i osnovu učební. Škola jest ovšem součástí tohoto vzorného 

hygienického domova, od něhož nemůže býti oddělena ani svým 

účelem, ani zařízením, ani osnovou, ani správou. Lékaři sluší, aby 

správně usoudil o povaze choroby, aby roztřídil nemocné dle 

chorobných projevů, aby vytyčil zdravotně potřebné a nutné 

požadavky výchovy školské ve volném ovzduší, aby pozoroval žáka 

„doma“ i ve škole. Ve škole dítek tuberkulosních jest značnou 

měrou lékař učitelem, učitel lékařem. Takové je to dvojí požehnání 

zdejší: uzdravení tělesné a vyzbrojení ducha: jedno nemůže býti bez 

druhého, aby nepřestalo býti požehnáním. Velmi by se mýlil a těžce 

by hřešil, kdo by si myslil, že jen penězi a vším tím, co za peníze 

obstarati může, vykoná sociální péči zdravotní. Nepostačuje tu 

lékaři jen odborné poznání lékařské, ale je tu nutně třeba 

i zvláštního porozumění a vtipu, znalosti života, obětavosti  a lásky. Ale sociální pomoc je povinna a může 

léčit ne příznaky, ale i příčiny choroby.“ (Hamza, 1923) 

Zda je tomu skutečně tak se můžete přesvědčit návštěvou Centra historie. 

 Srdečně zveme. 
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