
 

 

Tisková zpráva 
7. Letní den 

 
Hlavními znaky letošního již 7. Letního dne v HL byla řada subjektů, které pomáhají 
handicapovaným ve volnočasových a sportovních aktivitách,  ukázky lidových tradic a krásné 
počasí (bohužel až příliš). 
 
Letní den byl v letošním roce úzce spjat se  firmou ŠKODA a.s. a jejich 
Cestou za  snem.  Byla přistavená speciálně  upravená auta  k nahlédnutí  
i alespoň trochu k odzkoušení, byť bez jízdy. Dále měla Cesta za snem 
přistaven stylový přívěs, ve kterém byly k vyzkoušení handbiky. To bylo 
pro návštěvníky velkým lákadlem, a  když si je vyzkoušeli, byli překvapeni, 
jak náročná je to disciplína. V souvislosti se spoluprací se ŠKODA a.s.  nám 
byl i předán šek na částku 120 tisíc korun českých. Letního dne se jako 
každý rok  zúčastnili i zástupci města Luže,  kteří návštěvníky  informovali  
o blízkém okolí a o programech, které nabízí město Luže. Většina 
přítomných organizací připravila i bohatý aktivní program pro všechny 

generace. Od malování na obličej, 
ušití vlastní čelenky až po možnost 
vyzkoušet si vozíčky pro handicapované a další zdravotnické 
pomůcky. 
Společnosti Delikomat 
děkujeme za zapůjčení 
skákacího  hradu  pro   děti  
a také za přistavené 
vozidlo, které rozdávalo 
zdarma veřejnosti kávu po 
celou dobu trvání akce. 

Jako další zpestření celého dne zde byla k dispozici elektrokola, 
které půjčovala firma Kola Pešek ze Starých Čívic u Pardubic. 
 
Pro děti zahrál spolek „Loutky v nemocnici“ krásné a vtipné 
přestavení „O statečném tygříkovi“, které nejednomu malému účastníkovi vykouzlilo úsměv na 
tváři. Navečer se nám představila kapela Ponny Express z Vysokého Mýta, kteří nám skvěle hráli bez 
ohledu na skutečné vedro 2 hodiny country a bluegrass písničky. 
 
Vzhledem k tomu, že počasí  bylo opravdu úmorné a 35 stupňů  nedělalo  dobře po těle asi nikomu 
z nás, tak i koně na hipoterapii se šli nakonec schovat do stínu. Ale dokud to šlo, tak probíhaly 
komentované ukázky hipoterapie dětí i dospělých. 
 
„Děkuji tímto všem organizátorům této akce za vzornou přípravu a skutečně dobrou 
organizaci.  Bohužel enormní vedro se podepsalo na návštěvnosti. Vystavovatelé a skvělá kapela 
Ponny expres ale hrdinně a bezchybně naplnili dobře připravený program.“ dodává k průběhu 
celého dne ředitel léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 



Kontaktní údaje: 

Karolína Sýkorová 

Asistentka ředitele, PR 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

Košumberk 80, 538 54 Luže 

tel. 469 648 102 

e-mail: sykorova@hamzova-lecebna.cz 

Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz  
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