Tisková zpráva
Zájem, který byl projeven vydání známkového sešitku Hamzovy léčebny a města Luže, byl neočekávaný.
Minulý týden ve středu 7. 3. 2018 proběhlo slavnostní vydání známkového sešitku Hamzovy léčebny a města
Luže při příležitosti 150. výročí narození prof. Dr. Františka Hamzy, zakladatele Hamzovy léčebny.

Tento významný den zahájil úvodním slovem ředitel léčebny MUDr.
Václav Volejník, CSc. a starosta města Luže pan Radek Zeman. Přítomen
byl zástupce rodiny plukovníka Josefa Koukala, elitního stíhacího pilota
310. československé stíhací perutě RAF, jenž je také vyobrazen na jedné
ze známek, Václav Větvička odborný garant Hamzova parku a arboreta
a autor známkového sešitku grafik Martin Škroch. Z důvodu chřipky se
z akce omluvila rodina prof. Dr. Hamzy.
Akce se konala v Konferenčním sále Hamzovy léčebny. V sále byly zřízeny
dvě přepážky. U přepážky Hamzovy léčebny, si mohli návštěvníci
zakoupit známkový sešitek s osmi námětovými známkami, pamětní list
České pošty, pamětní list Hamzovy léčebny a další produkty.
U příležitostné poštovní přepážky České pošty probíhalo razítkování
příležitostným poštovním razítkem a prodej samostatné známky prof. Dr.
Františka Hamzy, která již byla vydána 21. 2. 2018. Autorem návrhu této
známky je Petr Minka a rytcem je Jaroslav Tvrdoň.
Autoři návrhu výše zmíněného příležitostného razítka jsou Martin Škroch,
Jana Zavřelová, a Václav Volejník. Razítko je ale majetkem České pošty
a proto s ním mohou razítkovat pouze pracovnice České pošty. A z tohoto
důvodu byla v Hamzově léčebna, pouze v tento významný, den zřízena
ona příležitostná poštovní přepážka. Jednalo se tak o unikátní možnost
využít netradiční službu, kterou poskytuje Česká pošta. Razítko bude
z Luže následně odesláno zpět do Prahy, kde bude trvale uloženo do
Poštovního muzea.
Je důležité podotknout, že známky ze známkového sešitku se mohou
volně použít na jakékoliv standardní psaní. Nelze je však zakoupit na
pobočkách České pošty, ale pouze v Informačním centru Hamzovy
léčebny nebo v Infocentru města Luže.

Akce měla nečekaný úspěch. Během jednoho dne se prodalo skoro 500 kusů známkového sešitku a desítky
dalších produktů se známkami připomínajících osobnost prof. Dr. Hamzy. Moc si vážíme hojné účasti na
slavnostním vydání známkového sešitku. Děkujeme, všem a obzvláště těm, kteří vážili v mnoha případech
dalekou cestu a přijeli navštívit Hamzovu léčebnu a připomenout si tak osobnost a dílo prof. Dr. Františka
Hamzy.
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