
 

 

 

Tisková zpráva 
Prožít na vlastní kůži obtíže, které provází různé druhy tělesného nebo smyslového postižení a jak složité 

může být překonávání bariér, které si často většinou ani neuvědomíme, bylo jedním z cílů Dne pro školu 

z Chroustovic.  

 

Ve čtvrtek 29. června 2017 navštívilo Hamzův 

park a arboretum sto dvacet  žáků 

chroustovické školy, kteří putovali Po stopách 

MUDr. Františka Hamzy. „Připravili jsme pro 

ně zážitkově výchovný vzdělávací program, 

který byl rozčleněn do tří tematických celků, 

srovnatelných s Hamzovými myšlenkami a 

jeho postupy v léčbě chovanců (pacientů) 

tehdejšího ústavu,“ říká Jana Zavřelová, 

referent PR, kultury a metodiky parku.   

 

 

„Dětem oslabeným nebo skrofulozou již ohrožených dejme slunce a vzduch - čisté, ne příliš vlhké ovzduší poblíž 

lesů, v podhorském klimatu krajiny domácí.“ 

 S Kaštánkem za stromy  čtyř světadílů  - poznávací trasa s deseti soutěžními otázkami. Děti parkem provázel 

symbol Hamzova parku „Kaštánek“ a vedl je za jednotlivými zastaveními u zajímavých stromů.  Zodpovězením  

správné odpovědi získali žáci vždy jednu indícii, z kterých v závěru dopoledne společně složili výrok MUDr. 

Františka Hamzy. 

 

„Posíliti, utužiti dětskou soustavu, duši, naplniti ji pevnou vírou příštího ozdravení - je tu základním příkazem 

tělesné výchovy a duševní terapie." 

Jízda na invalidním vozíku, chůze s berlemi nebo jízda na handbike. S tak obrovským zájmem o jízdu jsem 

se ještě nesetkal, říká Jiří Vokurka, závodník TJ Léčebna Košumberk, který se akce zúčastnil. „Handbike je 

speciálně upravené ruční kolo pro osoby se zdravotním postižením. Většina těchto handbiků je  vyrobena 

formou tříkolky se dvěma koly vzadu a jedním řiditelným kolem vpředu,“ vysvětloval dětem Jirka. Nejen 

trenažér, ale i dětský handbike, s kterým se v doprovodu trenéra TL Léčebna Jaroslava Hantla mohli projet, ale 

také zkušební, samostatná jízda na invalidním vozíku nebo chůze s berlemi se těšily velkému zájmu dětí. 

Dokonce se tvořily fronty čekajících dětí, které trpělivě čekaly, až přijde jejich chvíle.  Paní Veselá spolu se svojí 

dcerou umožnily dětem, aby si vyzkoušely také jízdu na tricyklech. 

 

 Výroba keramického herbáře a Kaštánkovy  kvetoucí zahrádky - práce s keramickou hlínou, přírodninami a 

papírem  

„Důležitou pomocnou methodou léčebnou je v ústavu i pomocná dětská práce (v domácnosti, zahradě, 



košikářské dílně aj.), určovaná lékařem dle schopností a tělesných sil ošetřovancových.“ 

 

Od 12 hodin probíhalo závěrečné shrnutí se slosováním kartiček, na které děti napsaly svůj názor na dopolední 

program. „Nebylo pro nás překvapivým zjištěním, že většina dětí označila  jako největší zážitek právě jízdu na 

handbike,“ říká MUDr. Václav Volejník, ředitel Hamzovy léčebny, který přišel děti pozdravit.  

  

 

Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Chroustovice je úplnou základní školou, která poskytuje základní 

vzdělávání v 1. až 9.  postupném ročníku. Výuka probíhá na 1. a 2. stupni. Je školou rodinného typu, patří mezi 

školy, kterou navštěvují i žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Žáci 1. stupně jsou rozděleni do čtyř tříd. 

První ročník je vždy samostatný, ostatní ročníky spojujeme podle počtu žáků v předmětném školním roce. 

Součástí školy je také školní jídelna s kuchyní a jedno oddělení školní družiny. V nedaleké budově pak dvoutřídní 

mateřská škola s kuchyní a jídelnou. Škola se nachází v pěkném prostředí naproti zámku, je obklopená zelení 

vzrostlých lip a školní zahrady. 

Areál základní školy se skládá z hlavní dvouposchoďové budovy s přístavbou tělocvičny a školních dílen, které 

jsou spojeny chodbami. Tyto budovy obklopuje rozsáhlý oplocený pozemek. Součástí komplexu je školní hřiště, 

oplocená část pro menší žáky, kde jsou průlezky, lavičky a pískoviště, dále pak parkoviště pro zaměstnance školy 

a školní zahrada. Škola prošla před deseti roky s pomocí zřizovatele rozsáhlou rekonstrukcí a stala se 

bezbariérovou školou. Toto vybavení je ve školách srovnatelné velikosti a ve venkovském prostředí výjimečné. 

Kompletně zrekonstruována byla hlavní budova a obě spojovací chodby. Výuka probíhá v 9 kmenových 

učebnách  a v 5 odborných učebnách -  počítačová a jazyková, cvičná kuchyňka, kreslírna, hudební sál a dílna na 

pracovní činnosti. Školní budova se skládá ze suterénu, přízemí, I. a II. poschodí. 

V suterénu jsou umístěny šatny, kotelna, spisovna, sklady. Do přízemí je situována školní družina, komplex 

jídelny s kuchyní a jedna učebna. I. poschodí – v něm návštěvník školy najde sborovnu, ředitelnu, 6 kmenových 

učeben, kabinety a  školní kancelář. V II. poschodí jsou 2 kmenové učebny, kreslírna, kabinety, učebna 

informatiky a jazyků, školní knihovna, hudební sál a učebna ZUŠ Luže. 

 

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 
  

http://www.hamzova-lecebna.cz/

