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Veřejná sbírka: Pomozme Lucce zpět do sedla
Česká jezdecká federace (ČJF) vyhlašuje (dle Zákona č.117/2001 Sb) veřejnou sbírku pro
svoji členku, reprezentantku, bronzovou medailistku z MČR, 17letou Lucii Melmerovou.
Lucka utrpěla před více než třemi měsíci velice těžké zranění při pádu z koně, kdy kůň jí šlápl
na hlavu a způsobil jí impresivní zlomeninu lebky. Lucka zůstala ležet s těžkou poruchou
vědomí, její maminka, zdravotní sestra, jí okamžitě poskytla první pomoc a resuscitovala jí do
příjezdu lékařů.
Zdravotní stav Lucky se postupně pomalinku zlepšuje, ale stále přetrvávají zdravotní
komplikace, které mají za následek horší pohybovou koordinaci. Po propuštění z FN Motol již
Lucka absolvovala první pobyt v rehabilitační nemocnici Beroun. V současné době
ambulantně dojíždí do Berouna na fyzioterapii a ergoterapii. V lednu nastupuje do Motola na
rehabilitaci a následně, pokud vše půjde dobře, má naplánované rehabilitační pobyty
v Kladrubech a opět v Berouně.
Velkým přáním Lucky je se co nejdříve posadit do sedla – čeká jí ale náročná cesta plná
problémů, aby si své přání splnila. Mezi tyto problémy patří např. pořízení rehabilitačních,
sportovních a kompenzačních pomůcek, rehabilitačních procedur a dalších nákladů s tím
spojených. Rádi bychom jí v jejím úsilí podpořili i formou veřejné sbírky, tak abychom jí a její
rodině alespoň částečně pomohli překonat nelehkou životní situaci.
Lucce pomůžete jakýmkoli příspěvkem, který pošlete na číslo účtu: 296 156 054 / 0300.
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Česká jezdecká federace zastřešuje jezdecký sport ve skocích, drezuře, všestrannosti, voltiži,
reiningu, spřežení, vytrvalosti, a parajezdectví. Skoky, drezura a všestrannost jsou zároveň
olympijskými sporty. Federace sdružuje přes 18 tisíc aktivních členů ve více než 1600
jezdeckých klubech. ČJF mimo jiné zodpovídá za organizaci národních a mezinárodních
jezdeckých soutěží v rámci České republiky.
Kontakt pro další informace: Jiří Strejček, generální sekretář ČJF, email: jiri.strejcek@cjf.cz,
tel: + 420 724 511 180

