TISKOVÁ ZPRÁVA
Přijďte s námi fandit a podpořit projíždějící týmy. V sobotu dne 2. srpna bude Hamzova léčebna 17. průjezdním
bodem třiceti týmů, které za 111 hodin zdolávají trasu dlouhou 2 222 km.

Opel Handy Cyklo Maraton 2014 je již druhým ročníkem závodu handicapovaných, a od 30. července do 3.
srpna projede napříč Českem a Slovenskem. „Jde o závod z Prahy do Prahy přes Košice,“ vysvětluje myšlenku
závodu hlavní organizátor Heřman Volf.
Pro všechny návštěvníky jsme v průjezdném bodu v Hamzově
léčebně zároveň připravili bohatý doprovodný program.
Nebude chybět nafukovací skákací hrad pro děti, soutěže,
trochu tvoření a hlavně: po celou dobu můžete sledovat
maraton online v přímém přenosu. Přijďte a potěšte sebe i své
blízké krásným dárkem z prodejní nabídky chráněných dílen
nebo si můžete se Soňou Boštíkovou zakoupit či vyrobit šperk.
Od 13 hodin se můžete zúčastnit malování s Honzou Janem
Lušovským nebo si vyzkoušet sportovní Trojboj v netradičních
sportovních disciplínách. „O zábavu jistě nebude nouze. Přeji
všem týmům dobrý start a úspěšné zdolávání kilometrů,
abychom se všichni setkali při průjezdu Hamzovou léčebnou, “
dodává MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny.
„Závodit budou nevidomí, neslyšící, amputáři i lidé na
vozících. Nepovažujeme to ani tak za závod, jako spíš za pouť
lidí dobré vůle. Chceme ukázat, že společně dokážeme
spoustu věcí,“ dále vysvětluje Heřman Volf. Mezi
handicapovanými, kteří se závodu zúčastní, nejsou jen lidé na
handbiku. V každém týmu je alespoň jeden člověk
s handicapem. Osmi-, čtyř- nebo dokonce dvoučlenné týmy pojedou čtyři dny a čtyři noci nonstop napříč Českou a
Slovenskou republikou. Zvolenými průjezdními body jsou rehabilitační ústavy, spinální jednotky, speciální centra a
podobně. Podle GPS souřadnic jednotlivé průjezdní body vyhledají, mohou si k nim zvolit vlastní trasu, ale ve
stanoveném průjezdním bodu musí jeho projetí potvrdit razítkem do cyklo-pasu.
Každý tým je zároveň patronem některého konkrétního člověka, který je těsně po úrazu nebo po těžké nemoci.
„Naše občanské sdružení pro tyto lidi nakonec pořádá zážitkový víkend, během nějž jim ukazujeme, že i s
handicapem se dá žít, když máte kolem sebe dobré lidi,“ říká Heřman Volf.
Dokumentární film SpoluJÍZDA o průběhu prvního ročníku Opel handy cyklo maratonu 2013 měl v neděli 20. 7. ve
13.40 hodin televizní premiéru na kanálu ČT4 Sport. Jaké byly první pokusy o vytvoření unikátního maratonu

smíšených týmů, jaké týmy se postavily na start a co je čekalo? To vše se dozvíte ve filmu režiséra Miloslava
Doležala a střihače Jakuba Varinského SpoluJÍZDA.
Na průběh třetího dne letošního ročníku se můžete přijít podívat do Hamzovy léčebny dne 2. srpna. Těšíme se na
vás.

Program celého dne:

8.00
8.00 – 21.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
9.00 – 18.00
10.00 – 17.00

10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
17.00 – 18.00
19.30 – 20.30

průjezd vozů OPEL Hamzovou léčebnou
Prezentace Car for you - Opel handycars
SB originál – prodej šperků, dílna pro výrobu šperků v místě dění
Prodej výrobků chráněných dílen
Ladílna
Daneta
K2P
Mary Kay radí jak být krásná
Mediatel
Po stopách dr. Hamzy s Kaštánkem (start od pavilónu M)
hledání indicií ukrytých v parku a doplnění křížovky s tajenkou
Poselství z Abilympiády, aneb tvořivé soutěžní disciplíny
Letní květinové aranžmá dle vlastní fantazie na téma Zahradní slavnost
Sportu zdar – výroba plakátu jako koláže se sportovní tématikou
Kde je Český rozhlas Pardubice, tam je veselo - soutěže, skákací hrad
Gennymobility – super vozítka pro imobilní
Anabis – léčivé masti a kosmetika
Malování s Janem Honzou Lušovským (stánek Českého rozhlasu)
1. promítací blok Cesta za snem I. (Konferenční sál HL)
2. promítací blok Cesta za snem II. (Konferenční sál HL)
večerní promítání Cesta za snem III. (u pavilónu M)

46. Košumberské sportovní hry
12.30
12.30 - 13.30
12.30 - 13.00
13.15
13.30 - 18.00

Ukázky triatlonu (u pavilónu M)
Symbolický běh Hamzovou léčebnou
prezentace účastníků (u pavilónu M)
Hromadný start účastníků běhu
Trojboj (u pavilónu M)

Kontaktní údaje:
Jana Zavřelová, DiS.
referent PR, propagace, kultury a metodiky parku

závěsný kuželník
petangue
slalom „na čemkoliv“

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
tel. 469 648 115, 733 533 017
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz ,
Doplňující zdroj informací: Hamzova léčebna: www.hamzova-lecebna.cz

