
 

 

Tisková zpráva 

Víme, že vedle kvalitní zdravotní a rehabilitační péče je minimálně stejně důležitou součástí rekonvalescence i 

péče o psychický stav pacienta. To, jak se cítí, zda dokáže pozitivním způsobem vnímat perspektivu svého 

dalšího života. 
 

Proto si „Letní den“, který je součástí Opel Handicap Tour 2016 klade za cíl ukázat našim pacientům a veřejnosti 

dnešní možnosti péče a služeb, které život se zdravotním postižením nabízí.  

Vedle speciálně upravených aut OPEL, která jsou velmi účelně uzpůsobena lidem s hendikepem,  dále u nás 

uvítáme přes dvacet organizací, které se nějakým způsobem věnují problematice integrace lidí s tělesným 

postižením do společnosti. Od výrobců zdravotní a kompenzační techniky, přes organizace zajišťující vzdělávání a 

poradenství až po subjekty přímo zajišťující pracovní uplatnění a volnočasové aktivity tělesně postižených, 

uvidíte ukázky léčebné rehabilitace pomocí robotů. Na své si přijdou i chuťové buňky, k zakoupení bude 

levandulová limonáda či jiné laskominy v podobě nealko míchaných nápojů, oko pak potěší ozdoby z ovoce a 

zeleniny. V neposlední řadě chceme ukázat Hamzovu léčebnu jako zařízení, které je otevřené městu a jeho 

obyvatelům. Chceme, aby nejen lidé z Luže vnímali léčebnu pozitivně jako největšího regionálního 

zaměstnavatele, ale i jako obecně přívětivé a příjemné místo, kam lze v neděli zajít třeba na procházku. Pro 

všechny, kteří se zapojí do aktivit „Jsme v pohybu“ jsou připraveny losy, které budou v závěru odpoledne 

slosovány. 

Výběr z programu: 

13.00  slavnostní zahájení  MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel HL 
  Antonín Pokorný, OPEL Handycars Project Manager 
13.15 - 20.00 hodin 

·  48. Košumberské sportovní hry - Jsme v pohybu, skákací hrad Kooperativy 
·  ukázky léčebné rehabilitace pomocí robotů 
·  ukázky řemesel, prodej výrobků chráněných dílen 
·  procházka Hamzovým parkem s Václavem Větvičkou 
·  míchané nápoje kavárny České abilympijské asociace 
·  ukázky výroby ozdob z ovoce, prodej levandulové limonády 
·  táborák se skupinou Ponny Expres  

 a mnoho dalšího …..přijede za námi i sluníčkové auto rádia Blaník 
 

Kontaktní údaje: 

Jana Zavřelová, DiS. 
referent PR, propagace a kultury 
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 



 

Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz  

http://www.hamzova-lecebna.cz/

