
 

Tisková zpráva 
 

V sobotu dne 6.8.2022, krátce po poledni, se léčebna na chvíli proměnila v historické místo. 

Nejen, že jako léčebna máme bohatou a velmi zajímavou minulost, ale do léčebny přijelo na 

80 historických vozidel a motocyklů  z České republiky, Slovenska a Polska. 

Hamzova léčebna se stala významnou zastávkou na 

„Vzpomínkové jízdě na Elišku a Čeňka Junkovy 2022“, která 

probíhala již popáté. Celou spanilou jízdu zorganizovali 

členové Veterán klubu Litomyšl pod záštitou města 

Litomyšle. 

Eliška Junková-Khásová byla česká automobilová závodnice, 

nejprve jako spolujezdkyně svého manžela a posléze sama 

jezdila a závodila ve vozech Bugatti.  

Ve 20. letech 20. století byla nejrychlejší ženou světa a jako 

jediná žena v historii Grand Prix se dokázala vyrovnat 

nejlepším jezdcům této soutěže. 

Její manžel Čeněk Junek byl označován jako sportovec gentleman, působil jako československý 

automobilový závodník, ale povoláním byl původně finančník a bankéř.  Jeho úspěšnou kariéru 

bohužel ukončila smrtelná automobilová nehoda v Německu na Nürburgringu dne 17. 

července 1928. V ten samý den oficiálně ukončila svou závodnickou kariéru i jeho žena Eliška 

Junková. 

 

Veterán klub Litomyšl se stará o to, aby se na tento 

manželský pár nezapomnělo a jejich výkony si mohly 

připomínat i další generace. Jejich vzpomínková jízda 

začínala a zároveň i končila ve městě Litomyšl. Zastávkami 

na jejich trase byly například i Nové Hrady, Polička, Leština, 

ale i Hamzova léčebna. Při postupném přijíždění veteránů 

do našeho areálu se vzduch hezky zaplnil vůní benzínu a 

luxusu, protože majitelé se o svá letitá vozidla starají s 

úžasným zájmem a péčí. Nablýskané nebyly jen automobily, 

ale  přijely  i krásné dámy v dobových šatech a jejich líčení 

nenechalo ani pány bez povšimnutí.  

Jsme rádi, že jsme se mohli do konání zapojit a pevně věříme, že i v budoucnu budeme moci 

veterány přivítat. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrburgring
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