
 

Tisková zpráva 
 

   

Od lidových tradic přes turistiku až po subjekty přímo zajišťující pracovní uplatnění nebo volnočasové 

a sportovní aktivity tělesně a zdravotně postižených. To bylo hlavní motto letošního 5. letního dne v Hamzově 

léčebně. 
 

Letošní „Letní den“, již pátý v pořadí, byl již tradičně spojen Opel Handicap Tour 2019, představením speciálně 
upravených aut OPEL, která jsou velmi účelně uzpůsobena dle individuální potřeby jednotlivců. 
„Hlavní ideou programu bylo ukázat našim pacientům i veřejnosti, dnešní možnosti nejen v oblasti péče nebo 

služeb, ale zejména i možnosti aktivního sportovního, kulturního 
i turistického vyžití, které se lidem zdravotním postižením nabízí, 
a které je stále více dostupnější i pro lidi s hendikepem“, říká 
Václav Volejník, ředitel Hamzovy léčebny. A tak jsme v Hamzově 
léčebně uvítali čtyřicet organizací, které se věnují problematice 
integrace lidí s tělesným postižením do společnosti.  
Od lidových tradic přes turistiku až po subjekty přímo zajišťující 
pracovní uplatnění nebo volnočasové a sportovní aktivity tělesně 
a zdravotně postižených ale i 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. Novinkou pro všechny zúčastněné bylo představení 
digitálního mobilního průvodce, vytvořeného firmou Rehamza, a kterého právě nyní testujeme. Byli jsme mile 
potěšeni účastí Mgr. Václava Krásy,  předsedy NRZP ČR a zájmem Ing. Ladislava Valtra, radního pro zdravotnictví 
Pardubického kraje, kteří převzali nad akcí záštitu. 

„Hamzovu léčebnu navštěvuji pravidelně a velmi rád. Doslova na každém kroku vidím, jak se zde pořád něco 
děje a zlepšuje. Letní hry jsou to páté, takže vlastně už tradiční. Kromě velkých akcí zde však myslí i na důležité 
drobnosti, jako jsou nové květiny nebo další zajímavá zákoutí nádherného parku. V arboretu jsem také na místě 
vyzkoušel novou užitečnou aplikaci, která je mobilním průvodcem po celém areálu zdejší léčebny,“ ocenil radní 
pro zdravotnictví Ladislav Valtr.  
Vítaným zpestřením byla i volba koně Sympatie, kterého zúčastnění vybírali z našich hipoterapeutických koní 
formou hlasovacích lístků. Volba dopadla překvapivě vyrovnaně a všechny naše koně získaly jen málo rozdílný 
počet hlasů. Jsme rádi, že jsou vlastně všichni sympatičtí a oblíbení.  
V rámci 51. Košumberských sportovních představíme sporty i další zajímavé aktivity, určené specifickým 
skupinám osob všech generací. Velkou předností jednotlivých ukázek byl fakt, že si je pacienti i účastníci Letního 
dne mohli vyzkoušet. Dospělí i děti tak získali zkušenost z jízdy na trenažéru handbike nebo na tricyklu.  Pro 
všechny, kteří se zapojili do připravovaných aktivit, byly připraveny slosovací hrací karty, které byly v závěru 
odpoledne slosovány. Součásti her byla i interaktivní trasa nevšedních zážitků. 
Více jsme se věnovali i otázce ekologie a zdravého životního stylu, zapojením mnoha aktivit, podporujících tuto 
problematiku. Program obohatilo i promítání krátkých filmů o krásách a tradicích Pardubického kraje nebo 
z prostředí Hamzovy léčebny. Předem avizovaný film COCO, který získal za titulní píseň Oscara, ale i mnoho 
dalších ocenění, se nám v letním kině bohužel nepodařilo z technických důvodů promítnout, proto film uvedeme 
v náhradním termínu v Konferenčním sálu, kde  máme dokonalejší promítací techniku.  
Pro dobrou náladu zahrála kapela Kapka, kterou si naši pacienti velmi oblíbili. Jejich vystoupení nečekaně 
obohatilo vystoupení známého imitátora Václava Faltuse. Finále patřilo Světu muzikálů ve výtečném podání 
Petra Kubce a Lucie Chlumské. 
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