Tisková zpráva
Letní den spojil otevření zrekonstruovaného pavilónu s průjezdem Opel Handy Cyklo Maratonu
Dne 28. července 2015 byl v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži-Košumberku po rozsáhlé rekonstrukci
znovu otevřen pavilon „I“. Současně probíhal bohatý doprovodný program nazvaný jako celek „Letní den v Hamzově
léčebně“, spojený navíc s průjezdem nejdelšího cyklistického závodu na území České republiky, Opel Handy Cyklo
Maratonu, areálem parku a léčebny.

Vedle možnosti prohlédnout si zrekonstruovaný pavilon „I“ nebo se projít krásným prostředím Hamzova parku a arboreta s
odborným komentářem, čekala návštěvníky v rámci Letního dne mimo jiné i prezentace robotické rehabilitační pomůcky
Kinect, kterou vytvořili studenti Střední odborné školy elektrotechnické v Pardubicích pod vedením Ing. Pavla Čápa, ukázky
ergoterapie i hipoterapie, prezentace činnosti řady chráněných dílen a jejich výrobků, výtvarná dílna spojená s výstavou v
Hamzově parku, prezentace neziskových organizací pracujících se zdravotně postiženými nebo průjezd a prezentace vozů
Opel s úpravami pro lidi s tělesným postižením.
Součástí programu byla i možnost setkání se špičkovými olympijskými i paralympijskými sportovci v čele s úspěšným
biatlonistou a někdejším pacientem léčebny Ondřejem Moravcem a běžeckou legendou Jarmilou Kratochvílovou. Z
paralympioniků jsme v areálu Hamzova parku přivítali stříbrné medailisty z Londýna, Radka Procházku a Leoše Lacinu, kteří
hájí barvy sportovního klubu TJ Léčebna Košumberk. Díky rozsáhlé prezentaci, kterou u příležitosti Letního dne klub
připravil, mohli návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet některé paralympijské sportovní disciplíny, včetně bocii, jízdy na
handbiku nebo tricyklu.
Večer v Hamzově léčebně pak již podruhé patřil průjezdu Opel Handy Cyklo Maratonu. Ten je nejdelším cyklistickým
závodem na území České republiky a Slovenské republiky. Dvou až osmičlenné týmy složené ze zdravých a handicapovaných
sportovců musí v průběhu 111 hodin ujet 2222 km a navštívit 24 kontrolních bodů. Ty tvoří převážně rehabilitační ústavy v
celé republice. Celý závod je symbolem návratu lidí se zdravotním postižením zpět do života.
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