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Domov pod hradem Žampach je sociálním zařízením Pardubického kraje – domovem pro osoby se zdravotním postižením.  
Domov poskytuje a zprostředkovává služby zaměřené na podporu rozvoje schopností uživatelů služeb vést běžný způsob 
života, včetně podpory v rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťuje nabídku sociálně terapeutických, vzdělávacích, 
pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti ve vlastních centrech a v běžném společenském prostředí. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Titul: Tradiční POCHOD PŘES TŘI HRADY nezlomilo ani počasí 
 
Úvod: I letos přivítal areál Domova pod hradem Žampach účastníky Pochodu přes tři hrady. 

Největší turistická akce regionu má kvalitní zázemí na Žampachu.  

 
Obsah: Den nezačal pro turisty ani všechny organizátory příliš slibně, májový déšť skrápěl všechny 

od ranních hodin. Avšak zámecký areál byl perfektně připraven i pro variantu špatného 
počasí. Velké množství stanů poskytlo přístřeší všem ortodoxním nadšencům pěšího i 
cyklo sportu.  
„Letos startovalo ze Žampachu přes 400 lidí. Účast je slabší, než v loňském roce, ale s tím 
jsme museli počítat. Ale nálada a servis tady u nás byl perfektní,“ říká Jaromír Fabián, 
vedoucí realizačního týmu pochodu. Každý účastník si mohl vybrat trasu dle libosti. Pro 
nejmenší účastníky byl připraven zábavný koutek, kde se navlékaly korálky, vyrábělo 
z papíru, drátkovalo. Na kontrole nedaleko rybníku Šušek obveseloval děti skákací hrad. 
Všichni návštěvníci žampašského areálu pak mohli ochutnat skvělý guláš, uzeninu, pivo a 
navštívit kapli sv. Bartoloměje a rozkvétající arboretum. Nechyběl prodej turistických 
suvenýrů a drobných výrobku z dílen Domova pod hradem. Pohodovou atmosféru akce 
podpořila skupina Horizont v čele s Pepou Kalouskem.  
„Od roku 2007, kdy jsme prvně zajišťovali také startovací a cílové místo pro vybrané trasy 
této významné akce, jsme načerpali potřebné pořadatelské zkušenosti“, pochvaluje si práci 
svého pořadatelského týmu pan Fabián. 
Organizátoři z Domova pod hradem Žampach připomínají a srdečně zvou na další 
veřejnou akci v areálu, a to na ZÁMECKOU SLAVNOST, která připadne na sobotu 5. 
června 2010. Připraven je zábavný program především pro děti s podtitulem „Den střední 
Evropy“. Na zábavných stanovištích bude zastoupeno 9 států. Chybět nebude doplňkový 
program – taneční vystoupení skupiny NEON, DJs Company, prodej občerstvení a výrobků 
z center. 

Odkazy: Více informací na www pořadatele: 
http://www.uspza.cz/index.php?id=3220 
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