
 

Tisková zpráva 
 
Po roční přestávce se opět v Hamzově léčebně mohl konat Letní den pro zdraví. 

 

„Hlavní ideou v pořadí již 6. letního dne pro zdraví je 
skutečně představit našim pacientům i veřejnosti, dnešní 
možnosti nejen v oblasti péče nebo služeb, ale zejména 
i možnosti aktivního sportovního, kulturního i turistického 
využití, které se lidem se zdravotním postižením nabízí“ 
říká Václav Volejník, ředitel Hamzovy léčebny. 
„Je to příležitost pro všechny organizace a firmy, které se 
věnují problematice hendikepovaných, představit svoje 
služby a seznámit veřejnost se svojí činností“, uvedla Irena 
Šenkapoulová, DiS., vedoucí sociální rehabilitace 
z ParaCENTRa Fenix v Brně. 
 
A tak jsme v Hamzově léčebně uvítali třicet 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. Zúčastnili se také výrobci zdravotní a kompenzační techniky, organizace zajišťující 
vzdělávání a poradenství, pomoc. Většina těchto organizací připravila pro návštěvníky Letního dne i svůj 
interaktivní program, který návštěvníkům prožitkově přiblížil jejich činnost. 
Velký zájem byl například o firmy věnujícími se kompenzačním pomůckám a jejich novinkám (např. pás pro 
zpevnění nohou při přesunu, širší typ odlehčeného vozíku, elektrické chodítko s nastavitelnou výší apod.) 
a vzájemně si předali informace a kontakty. Rozhodně ale utržili i řemeslní výrobci krásné keramiky a dřevěných 
kuchyňských nástrojů. 
„Celý den jsme si až na vysoké teploty užili a užili si ho u našeho stánku také hráči curlingu, který zaujal nejen 
malé, ale i velké, zdravé i po úraze. S tímto jsme odjížděli domů, že o naší práci ví další lidé a další organizace. My 
jsme si naopak rozšířili informace, které můžeme využít při práci s našimi klienty“ upřesňuje opět aktivní 
účastnice Letního dne v HL v Luži, paní Irena Šenkapoulová, DiS., vedoucí sociální rehabilitace z ParaCENTRa 
Fenix v Brně. 

Novinku přinesl i aktivní Spolek „Rozběháme Luži“, a to 
s názvem „Uběhni svůj první kilák“. „Nešlo o rychlost, 
nešlo o styl. Cílem bylo něco mnohem důležitějšího. 
Totiž rozhodnutí něco změnit, s něčím novým začít. 
Toto rozhodnutí může mnohým zúčastněným změnit 
život. Mohou přijít na to, že jejich hranice a možnosti 
jsou úplně jiné, hlavně větší, než si doposud mysleli. 
Celkem účastníci uběhli cca 160 km“, říká Pavel Karal ze 
spolku Rozběháme Luži. 
 
Průběžně probíhal i doprovodný kulturní program, 
kterého se účastnili bubeníci Mlima Jua ze Základní 
školy a Praktické školy Svítání v Pardubicích, písničky 
80. a 90. let zahrála úžasná skupina Equalizer z Milovic, 

která musela hodně přidávat. Děti si užívaly představení „Divoké husy“, které uvedl spolek „Loutky v nemocnici“, 
program zakončila kytaristka Milča z Hamzovy léčebny a při jejích písničkách si všichni účastníci sborově 
zazpívali. 
Bylo krásné, že jsme po dlouhé době mohli být všichni opět spolu. 


