Tisková zpráva
Hamzův rok je v plném proudu. V pořadí již čtvrtý Letní den přinesl dětským pacientům Hamzovy
léčebny nečekané překvapení. V rámci 50. Košumberských sportovních her získaly Putovní pohár
prof. Dr. Františka Hamzy.

Letošní „Letní den“, který je součástí oslav 150 let od
narození prof. Dr. Františka Hamzy byl již tradičně spojen
Opel Handicap Tour 2018. Hlavní ideou programu bylo a je
ukázat nejen našim pacientům, ale i veřejnosti dnešní
možnosti v oblasti péče, služeb, ale zejména i možnosti
aktivního sportovního a turistického vyžití, které se lidem
zdravotním postižením nabízí, a které je stále více
dostupnější pro lidi s hendikepem“, říká Václav Volejník,
ředitel Hamzovy léčebny.
Vedle speciálně upravených aut OPEL, která jsou velmi účelně uzpůsobena dle individuální potřeby jednotlivců,
jsme v rámci programu dále uvítali čtyřicet organizací, které se nějakým způsobem věnují problematice
integrace lidí s tělesným postižením do společnosti. Od lidových tradic, turistiku, subjekty přímo zajišťující
pracovní uplatnění a volnočasové aktivity tělesně postižených po výrobce zdravotní a kompenzační techniky,
organizace zajišťující vzdělávání a poradenství, pomoc. Většina těchto organizací připravila pro návštěvníky
Letního dne interaktivní program, který prožitkově přiblížil jejich činnost. A tak si na své přišly i chuťové buňky.
K zakoupení byly totiž laskominy, vyrobené v kavárně České abilympijské asociace. Dopolední program
doprovázela hra krajánka na flašinet. Písničky tak navodily báječnou atmosféru k prohlídce výstavy „Architektura
ve službách první republiky, kterou nám zapůjčil Národní památkový ústav v Pardubicích, a po celou dobu měli
návštěvníci možnost tuto úžasnou výstavu prohlížet. Odpolední koncert se nesl v duchu muzikálů, v závěru
roztančili přítomné romské děti v seskupení s názvem Loly Růža. Oni jsou totiž báječné.
V rámci 50. Košumberských sportovních her jsme využili nově vybudovaný minigolf. Všichni si mohli zahrát
boocciu s mistry Evropy a držiteli několika paralympijských ocenění – Radkem Procházkou a Leošem Lacinou.
Dále byly představeny sporty i další zajímavé aktivity, určené specifickým skupinám osob všech generací. Velkou
předností jednotlivých ukázek bylo, že si je pacienti i účastníci Letního dne mohli hned na místě vyzkoušet.
Dospělí i děti tak získali zkušenost z jízdy na trenažéru handbike, který představil Jaroslav Hantl z TJ Léčebna
Košumberk, účastník Metrostav Cyklo Handy Maratonu. „Handbike je speciálně upravené ruční kolo pro osoby
se zdravotním postižením. Většina těchto handbiků je vyrobena formou tříkolky se dvěma koly vzadu a jedním
řiditelným kolem vpředu,“ vysvětloval Jaroslav Hantl. Závodník František Vlček dohlížel na bezpečnost při jízdě
na tricyklech.
Vrh koulí a hod oštěpem předvedl oddíl tělesně postižených sportovců Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s.
V současné době je to jeden z největších a nejúspěšnějších oddílů tělesně postižených atletů v České republice,
a to nejen podle počtu členů, ale i podle sportovních výsledků v rámci České republiky, a to i na mezinárodním

poli. Pro všechny, kteří se zapojili do aktivit „Jsme v pohybu“ byly připraveny slosovací karty, které byly v závěru
odpoledne slosovány. Největší překvapení přišlo v závěru, kdy dětští pacienti převzaly za skvělé sportovní výkony
z rukou ředitele HL, MUDr. Václava Volejníka, CSc. a pana Pavlici, zástupce firmy Inter Meta, Putovní pohár prof.
Dr. Františka Hamzy.
Odpolední program jsme zakončili diskotékou pro všechny generace.
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