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PODZIMNÍ  ZAVÍRÁNÍ 
Hamzova parku a arboreta 

To, že příroda, stejně tak jako láska, jsou mocné čarodějky, se všeobecně ví, 
protože s oběma fenomény se každý z nás v životě nejednou setkal. Poznat 
ale člověka, který v sobě spojuje lásku k přírodě a dar přemýšlet a pohlížet 
na ni z nejrůznějších úhlů a v různých souvislostech, je fascinující a velmi 

obohacující. Takových lidí je skutku málo. Jed-
ním z nich je ovšem Václav Větvička, botanik a 
popularizátor vědy. A když je dotyčný navíc 
ochoten se rozdělit o vše, co do sebe v životě 
vstřebal a o co cestou zakopl, může vzniknout 
takováto knížka. Větvičkovy fejetony (on by 
jistě řekl podčárníky) spojuje jedno – vášeň k 
řemeslu a touha se o všechno krásné a zají-
mavé podělit s každým, kdo má duši. Nejenže 
vás autor provede přírodou od jara do zimy, 
ale přinese vám také hromadu zajímavých 
informací i o té nejmenší rostlince, o níž jste 
třeba až doteď neměli ani potuchy. Je nade 
vší pochybnost, že je to kniha, která pohladí.  

www.vasut.cz  

 

Vysadíme dvě severoamerické jedle 

Košumberský křest nové knihy Pod dubem, za dubem 

K rozšíření kolekce stromů 
v Novosvětské zahradě, která byla 
založena v roce 2010, vysadíme - jedli 
Fraserovu (Abies fraseri) a jedli 
plodoplstnatou (Abies lasiocarpa). Obě 
jsou původem ze Severní Ameriky, jedle 
Fraserova  z východu USA, zaujímá 
malé území v jižní části Appalačského 
pohoří (jihozápad státu Virginia, západ 
Severní Karolíny, Tennesse. Jedle 
plstnatoplodá se vyskytuje na západě 
Severní Ameriky od Aljašky po 
Kalifornii a Nové Mexiko, hojnější je ve 
vnitrozemí, zejména ve Skalistých 
horách. 

Příležitostné razítko 



Dětský den 
Dětský den přinesl vedle ob-
líbeného skákacího hradu 
Kooperativy i další lákadla 
pro malé i velké. Tím hlav-
ním bylo především loutkové 
divadlo Kozlík z Pardubic, 
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Ředitel léčebny MUDr. Vác-
lav Volejník převzal z rukou  
ředitele marketingu společ-
nosti Kooperativa a předse-
dy správní rady Nadace Koo-
perativy, Ing. Milana Medka 
a Ing. Radka Buriana, ředite-
le úseku interního obchodu 
společnosti Kooperativa šek 
v hodnotě 500 000 korun.  
Dar je určen na provoz 
a rozvoj hipoterapie a bude 
využit především k přestav-
bě budovy jízdárny v moder-
ní bezbariérové zařízení. V 

rámci spolupráce Hamzovy 
léčebny a společnosti Koope-
rativa v léčebně vypomáhali 
zaměstnanci Kooperativy při 
dobrovolnickém Dni pro lep-
ší život.    

V krásném, téměř letním 
počasí, jsme přivítali velké 
množství návštěvníků, kteří 
se během procházky s ko-
mentářem Václava Větvičky 
dozvěděli mnoho zajímavé-
ho o stromech a keřích, kte-
ré ve zdejším arboretu ros-
tou.  

Zajímavá byla i ukázka hipo-
terapie, či umění řezbářů na 
jarmarku lidových řemesel.  

Ohlédnutí za 10. jarním otevíráním Hamzova parku a arboreta 

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se v Hamzově léčebně uskutečnilo desáté jarní otevírání 
Hamzova parku a arboreta.  

které předvedlo dvě pohád-
ky, O Luciáškovi a Jak šel koz-
lík do světa. Paní učitelky ze 
Základní školy při Hamzově 
léčebně pak pro děti a jejich 
rodiče připravily pohybovou 
trasu plnou zábavných úkolů. 

Hamzův park a arboretum dětem, dospělým i veřejnosti 



Ohlédnutí za 10. jarním otevíráním Hamzova parku a arboreta 

Hamzův park a arboretum dětem, dospělým i veřejnosti 
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Po stopách MUDr. Františka 
Hamzy 

 
Po stopách zakladatele, se 
děti dospělí vydaly až do sa-
mých počátků košumberské-
ho sanatoria. Zábavnou for-
mou se dozvěděly nejen o 
osobnosti pana profesora, 
ale i o léčení tuberkulózy, jak 
léčba probíhala, jak byli cho-
vanci tehdejšího ústavu za-
městnáni a mnoho jiného. 

Cirkus Paciento 
 

V týdnu od 14. do 18. září 
jsme po roce opět přivítali 
zdravotní klauny a Cirkus 
Paciento. Letos již popáté 

nacvičovali s dětskými paci-
enty dovednosti z oblasti 
žonglování, kouzelnické triky 
a jiné cirkusové kousky, kte-
ré pak společně představili 
při slavnostním vystoupení. 

Letošní Cirkus Paciento při-
nesl v Hamzově léčebně 
oproti předchozím ročníkům 
velkou změnu. Do kouzelné-
ho prostředí Hamzova parku 
a arboreta si tentokrát zdra-
votní klauni přivezli opravdo-
vé cirkusové šapitó. Celý tý-
den pak probíhal nácvik cir-
kusových dovedností, který 
vyvrcholil pátečním vystou-
pením  
 
47. Košumberské sportovní 

hry 
 

22. září 2015 proběhl již 47. 
ročník, kterého se zúčastnili 
také sportovci ze Sportovní-
ho klubu vozíčkářů Praha. 
Závodníci, především z řad 
dětských pacientů, si tak 
mohli vyzkoušet sportovní 
disciplíny spojené se sporty 
pro vozíčkáře, jako je napří-
klad jízda na handbiku, potá-
pění na čas nebo závěsný 
kuželník. Sportovní , vydaře-

Lesní pedagogika 
 

Další týden pak za dětmi do 
základní školy přijeli s progra-
mem lesní pedagogiky za-
městnanci Lesního družstva 
Vysoké Chvojno. Děti zábav-
nou formou seznámily s živo-
tem v lese, prací lesníků 
i s využitím lesního bohatství.  

Kousek lesa mám 
 

Škola sice začíná až v září, ale 
už dva týdny dopředu si 
mohly děti v Hamzově léčeb-
ně osvěžit svoje znalosti z 
přírodopisu při putování s 
Kaštánkem, tentokrát nazva-
ném "Kousek lesa mám“  
 

Hamzův park a arboretum dětem, dospělým i veřejnosti - pokračování 



nou akci jsme zakončili tá-
borákem.  

Kaštánkova Skorodrakiáda 
 
1. října jsme uspořádali II. 
Kaštánkovu Skorodrakiádu. 
Na start se dostavilo neče-
kaně velké množství 
"létajících strojů", a tak 

Adresa: 
Hamzova odborná 
léčebna   
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 

Vydává 
(přednostně pro členy 
Okrašlovacího spolku): 
Hamzova odborná 
léčebna 
 pro děti a dospělé  
v Luži - Košumberku 

Stránka 4 

V rámci plánované údržby lesní-
ho porostu v této lokalitě došlo 
k celoplošnému dokončení výře-
zu výmladků a odstranění su-
chých nebo nebezpečných stro-
mů. Výřez byl proveden od scho-
dů mlatové cesty až po roh budo-
vy Zálesí v pásu dlouhém 350 bm 
o průměrné šíři 10 m. Práce pro-
bíhaly v náročném svahu, zejmé-
na v úseku rohu pavilonu G 
a budovy Zálesí. Při kácení stro-
mů byly demontáží jednotlivých 
plotových polí a sundáním dřevě-
ných dílů zábradlí komunikace 
vedoucí podél oplocení HPA na 
hrad, eliminovány ztížené prosto-
rové podmínky. 
Vytěžená hmota, kterou bylo 
možné zpracovat do palivového 
dřeva, byla nabídnuta k odprode-
ji. Ten se uskutečnil na konci roku 
2014. Drobné větve a výmladky 

byly na místě seštěpkovány vlast-
ním štěpkovačem a jako přiroze-
né hnojivo vráceny do porostu. 
Veškeré tyto práce byly provádě-
ny pracovníky parkové údržby 
HPA v zimních měsících, pokud to 
dovolily klimatické a časové pod-
mínky. 
Na podzim roku 2014 byly zaháje-
ny i práce na zpevnění svahu 
v bezprostřední blízkosti komuni-
kace vedoucí od pavilonu G 
k budově pavilonu H. V kritickém 
místě byla provedena navážka 
stavební suti získané z probíhající 

přestavby pavilonu I. Povrch byl 
řešen navážkou zeminy, získané 
z kompostování parkovou údrž-
bou HPA. Celkem bylo na tuto 
plochu navezeno cca 35 tun zemi-
ny. 
V návaznosti na tyto práce bylo 
provedeno očištění plotové po-
desty od kořenů, buřeně a zemi-
ny, byl rovněž sundán starý a po-
trhaný plot. Sloupky byly očištěny 
a natřeny, dodavatelsky bylo na-
taženo nové pletivo v délce 250 
m. Navázalo se tak na obnovu 
100 m plotu provedenou před 
dvěma lety strojní údržbou HL. 
Díky těmto náročným pracím 
získala léčebna a celý HPA další 
kus upravených ploch, které potě-
ší zaměstnance i návštěvníky 
a přispějí ke zpříjemnění pobytu 
našich pacientů. 
Jiří Sommer, vedoucí parkové údržby 

Hamzův park a arboretum dětem, dospělým i veřejnosti -pokračování 

Kontakt: 
 469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Celková revitalizace lesního svahu od schodů pod pavilonem H 
po budovu Zálesí 

jsme si odpoledne náležitě 
užili.  

Všichni účastníci si  odnesli 
pamětní list, na kterém byli 
vyfoceni se svým létacím 
strojem. V rámci programů 
pro pacienty Hamzovy lé-
čebny si pro nás kynologové 
z Luže připravili ukázku 
sportovního výcviku psů.  


