
Dětská psychiatrická léčebna Opařany
                391 61  Opařany

TISKOVÁ ZPRÁVA A POZVÁNÍ

Dne 30. 5. 2006 bude dětem z DPL Opařany, při příležitosti 10. výročí spolupráce DPL Opařany a  
stonožkového Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka,  slavnostně předán Projekt  roku 2006 – auto  
Volkswagen pro socioterapeutické účely. 

Slavnostního předání projektu  v léčebně se zúčastní paní Běla Gran Jensen, prezidentka Hnutí Na 
vlastních nohou a od roku  2000  patronka léčebny, Ing. Petr Řehoř, jednatel společnosti Stavitelství  
Řehoř,  s.  r.  o.  Černošice  a  kapitulář  Českého  velkopřevorství  řádu  sv.  Lazara  Jeruzalémského, 
zástupci Armády ČR, děti , učitelé, ředitelé ze stonožkových stonožkových škol a další hosté, kteří  
léčebnu dlouhodobě systémově podporují. 

Děkujeme dětem ze stonožkových škol, sponzorům a všem přátelům, kteří nám pomohli  uskutečnit  
možnost zakoupení nového minibusu, se kterým budou moci děti z léčebny jezdit na terapeutické i  
volnočasové aktivity, na potřebná vyšetření mimo Opařany, ale i na výlety.

Velmi si považujeme systémové podpory a výchovného programu projektů Stonožky. 
Stonožka  se  jako  první  přihlásila  k oboru  dětská  a  dorostová  psychiatrie,  k patronátu  nad  ní  a 
k systémové materiální a  morální podpoře. 
Stonožka  pomohla  oboru  dětská  a  dorostová  psychiatrie  k šíření  povědomí  o  oboru   směrem 
k veřejnosti.

Děkujeme médiím, že nás vždy v rovině šíření povědomí a informací nenechala na holičkách a měla 
zájem o to , co říct  a co nabídnou a tím také pomoci.

Zveme Vás, vážení,  v tento slavnostní den mezi nás, které spojuje Stonožka,  k nám  do Opařan.
Těšíme se, že se prostřednictvím Vašeho zájmu,  práce , Vašeho úsilí a přispění podělíte  

s námi  nejen  Vy  ,  ale  právě  děti  ,  dospělí,  veřejnost  o  radost,  dlouhodobou  podporu  a  nejen  
povědomí, ale tentokrát už o jasné výsledky dlouhodobé systémové mravenčí práce, nadšení a vůle  
pomoci. Pomoci dětské a dorostové psychiatrie v České republice.

MUDr. Iva Hodková
ředitelka léčebny
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Příloha: Pozvánka
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