
 

 

Tisková zpráva 

„Symetrie“ a „Most pro všechny“, to jsou názvy nových neobyčejných industriálních soch, které budou zítra 

představeny veřejnosti v průběhu třináctého tradičního podzimního  Zavírání Hamzova parku a arboreta. 

Celkem třináct nových  zajímavostí této nevšední přírodní lokality v Luži, je hlavním bodem programu této 

akce, kterou na závěr doplní vysazení dalšího zajímavého stromu, jírovce pleťového. 

 

Dobrý den, 

vítejte pod Košumberkem a v Hamzově arboretu.  

Zpravidla se říkává, že na počátku bylo slovo. V našem případě byl ovšem na počátku pan doktor Hamza, 

který vybral zdejší místo jako optimální pro budoucí léčebnu. A když léčebnu dle jeho představ, tedy 

léčebnu netradiční, doslova utopenou v zeleni  širokého okolí Luže. Pan profesor ale ve své předvídavosti  

viděl  zeleň v budoucnu i přímo v léčebně. Doslova se to dá vyjádřit lapidárně: Nejdřív proto vysazoval 

(stromy), potom stavěl (pavilóny). 

Medicína, zdejší zdravotní personál a nejvíc pacienti léčebny z jeho odkazu dodnes těží, třebaže on sám 

se přirozeně dnešního vzhledu nedožil. Založil ovšem tradici, na kterou bylo snadné navázat. A tak vedle 

léčebných metod a postupů  jsou zde pacienti léčeni i přírodou, bylinami i stromy.  Z někdejšího 

doplňkového parku se stalo arboretum, dokonce tak cenné, že bylo v roce 2016 přijato do Unie 

botanických zahrad České republiky. 

Sortiment rostlin, které tu nepřímo pomáhají lékařům, je rok co rok doplňován a rozšiřován hlavně 

dřevinami. Obvykle k výsadbám dochází kolem 20. října, kdy se v naší republice připomíná „Den stromů 

a dřeva“. Tento zvláštní den spoluvymyslela v roce 2000 šansoniérka Hana Hegerová. Dokonce se Den 

stromů a dřeva připomíná každoročně v den jejích narozenin. Letos budou již osmdesáté páté.  

V ten den bude paní Haně věnován vzpomínkový večer v pražské poetické vinárně Viola, který připravili 

její přátelé. Čest být mezi nimi má i Václav Větvička, dlouholetý stálý odborný garant Hamzova arboreta. 

A tak pořadatelé podzimního zavírání arboreta v roce 2016 obvyklý termín posunuli o týden, na čtvrtek 

13. října, abych se mohl účastnit výsadby i oslav narozenin Hany Hegerové. 

Takové datum se dokonce ukázalo jako příhodné: Vždyť se bude vysazovat druhově právě již 13. strom, 

jímž letos bude jírovec pleťový, Aesculus x carnea. A to nám nedalo a připravili jsme pro návštěvníky i 

pacienty nevelké obrazové pásmo „Třináctero zajímavostí Hamzova arboreta“. 

Které to jsou, se dozvíte z přednášky i z vystavených panelů. Navíc zveme všechny k účasti na výsadbě  

třináctého stromu a dvojímu křestu.  Dojde k tomu hned po přednášce, která začíná ve 13 + 1 hodinu – 

tedy ve dvě odpoledne, 13. 10. 2016       

                                                                                                                                               Václav Větvička 

Kontaktní údaje:                                                                                                                    

Jana Zavřelová, DiS.,referent PR, propagace a kultury; Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Košumberk 80, 538 54 Luže, tel. 469 648 115, 733 533 017 
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz;          Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz 
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