Tisková zpráva

Rehabilitační klinika Malvazinky uspořádala výstavu fotografií
handicapovaných sportovců
Praha, 29. května 2015 – Rehabilitační klinika Malvazinky uspořádala na podporu svých pacientů výstavu

fotografií s názvem „Sportuji s handicapem“. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo dne 28.5.2015 v 15:00
za účastni mnoha známých osobností z oblasti sportu i politiky. Samotného zahájení se zúčastnil i
poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví MUDr. David Kasal.

Výstava fotografií je spojená s osobními příběhy jednotlivých handicapovaných sportovců, z nichž velká část
prošla rehabilitací právě na Rehabilitační klinice Malvazinky. Celkově je zde k vidění 20 fotografií, které jsou
pořízeny při různých sportovních aktivitách: sledge hokej, pole dance, sjezdové lyžování, jachting, cyklistika,
atletika a další.
Samotná akce proběhla za podpory sdružení NO FOOT NO STRESS, dále společnosti Otto Bock ČR s.r.o.,
která poskytuje pro pacienty protézy, ortézy, invalidní vozíky a rehabilitační pomůcky a společnosti Genny
Mobility ČR, která přináší nový způsob pohybu pro lidi s handicapem za pomoci jedinečného invalidního
vozíku GENNY.
Tato unikátní dlouhodobá výstava se snaží všem lidem ukázat, jak se dá aktivně žít s handicapem a jak
sport handicapovaným osobám pomáhá k návratu do aktivního života.

Výstava je přístupná pro širokou veřejnost v prostorách Rehabilitační kliniky Malvazinky do 30.9.2015
s bezplatným vstupem.
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O společnosti VAMED Mediterra
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Společnost VAMED Mediterra nabízí vysoce kvalitní zdravotní péči v celém rozsahu moderní medicíny. Je
členem skupiny VAMED, která se řadí k předním evropským hráčům v oblasti kompletního managementu
zdravotnických a lázeňských zařízení. V České republice Mediterra provozuje Rehabilitační kliniku
Malvazinky, Polikliniku Palackého a kliniku Zámeček Malvazinky, nemocnici v Neratovicích, Mělníku,
Tanvaldu, Sedlčanech, Mostištích a pražské Centrum léčby pohybového aparátu.
Zdravotnická zařízení společnosti Mediterra získala v posledních letech řadu prestižních ocenění, jako jsou
Nejlepší nemocnice kraje očima pacientů či ocenění za finanční stabilitu.
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