Tisková zpráva
Nepopulárním pochoďákům odzvonilo, a protože „ani déšť, ani vítr na Chroustováky
neplatí“, přijeli žáci základní školy v Chroustovicích strávit svůj poslední školní den do
Hamzovy léčebny a zažít tak rehabilitaci pomocí robotů na vlastní kůži.

„Není špatného počasí, je pouze jen špatné
oblečení“, říká zástupkyně ředitelky ZŠ
Chroustovice Ludmila Kociánová. A protože byly
děti dobře vybaveny a zejména dobře oblečeny,
mohly se i navzdory vydatnému dešti zcela
naplno účastnit venkovních aktivit, které jsme
pro ně připravili. Sto třicet dětí, rozdělených do
tří skupin se tak postupně seznámilo se zábavnou
rehabilitací. Velkému zájmu se těšila zejména
rehabilitace pomocí robotů. Děti si vyzkoušely
nejen vláček „Hráček“, řízený pohybem paže, ale
mohly sbírat květy pomocí počítačového
programu Kinect. S radostí si zacvičily s Kamilem.
„Kamil je malý robot, pro kterého jsme dlouho
hledali jméno, až nám ho jeden malý šikovný
dětský pacient vymyslel. Zkrácením začátečních
písmen věty Kamarádský milý lumpík, složil toto
krásné jméno, které se hned ujalo“, říká Mgr.
Petra Teplá, vedoucí fyzioterapeut dětských
oddělení. „Děti s nadšením testovaly i světelné
lišty, kdy musely naprosto soustředěně
zkoncentrovat svoji pozornost na pohybující se
světelné body po celé liště a umístit je dle
zadání“, dodává. Odborné vedení zábavné
rehabilitace děti a s nadšením přijímaly
a „zasypaly“ pana fyzioterapeuta mnoha
zvídavými dotazy. Po krátkém „protažení
těla“ se vydaly do Hamzova parku a arboreta na nácvik chůze nordic walking. Nezastavil je ani
vydatný déšť, mnozí z nich zkoušely tuto proceduru s velkým zaujetím poprvé. Velkým
lákadlem pro ně bylo i nedáno otevřené minigolfové hřiště. Po krátkém turnaji na čtyřech

jamkách se potom vydaly dále na ortopedickou
protetiku, kde se seznámily se základy výroby
ortoticko-protetických pomůcek.
Jak trénovat paměť, aby byla stále svěží, jim
následně poradila Mgr. Bára Hušáková. Děti
čile reagovaly, plnily úkoly, které jim paní
magistra zadávala. V závěru je upoutala videa
z prostředí rehabilitace a péče o pacienta
v Hamzově léčebně.
To ale ještě zdaleka nebylo vše. Odpoledne nám děti zahrály krásné hudební pásmo –
Multikultury. A tak jsme se rázem ocitli v Mexiku, ve Španělsku, v Japonsku, Africe, Austrálii,
zkrátka snad ve všech zemích Světa. Programem provázel legendární Indiana Jones, a tak se
všichni přítomní výborně bavili.
Vzájemné celodenní setkání žáků „Chroustovské“ školy se zaměstnanci i pacienty léčebny jistě
přispělo nejen k novým poznáním, ale i k důstojnému zakončení letošního školního roku.
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