
 
TRADIČNÍ AKCE 

POŘÁDANÉ DOMOVEM POD HRADEM ŽAMPACH 
V ROCE 2017  

SOBOTA 6. KVĚTNA 2017 od 8.00 HODIN 
Areál Domova pod hradem na Žampachu 

 STANOVIŠTĚ     Ž A M P A C H 
DÁLKOVÉHO POCHODU a CYKLISTICKÉ JÍZDY  

PŘES TŘI HRADY 
OPĚT TRASY SE STARTEM A CÍLEM V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH  

Pěší: 5, 12, 15 km (5 km vhodná pro rodiče s dětmi) 
Cyklotrasy: 14, 25, 33, 43 km (vhodné pro rodinnou cykloturistiku) 

Horská kola: 30 a 56 km 
* kulturní program * turistické známky, razítka aj. * 

* zábava pro malé i velké * občerstvení * hudba k tanci a poslechu* 
Více k této akci  

 
 SOBOTA 27. KVĚTNA 2017 od 13.00 HODIN 

Areál Domova pod hradem na Žampachu 
ZÁMECKÁ SLAVNOST 

Dětský den a den otevřených dveří  
50 let sociálních služeb v 

 Domovu pod hradem ŽAMPACH 
1967 - 2017 

* kulturní program * atrakce pro malé i velké * občerstvení * hudba k tanci a poslechu*  
Více k této akci  

 
SOBOTA 22. ČERVENCE 2017 od 14.00 HODIN 

v přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu 
Domova pod hradem na Žampachu 

LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL  POD HRADEM ŽAMPACH 
*  dvanáctý ročník malého hudebního festivalu s doprovodným kulturním programem * 

*občerstvení * vstupné 100,-Kč/dospělí  *  děti do 10let a ZP zdarma * 
Více k této akci: www.uspza.cz/festival  

 
 NEDĚLE  27. SRPNA 2017 od 13.00 HODIN 

v přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu 
Domova pod hradem na Žampachu 

ŽAMPAŠSKÁ POUŤ sv. BARTOLOMĚJE  
od 13.00 hodin  - mše v kapli sv.Bartoloměje 

*kulturní program * občerstvení * hudba k tanci a poslechu* 
Více k této akci  

 
 PÁTEK 1. PROSINCE 2017 od 16.00 hodin  

  v prostorách zámeckého nádvoří 
Domova pod hradem na Žampachu 

VÁNOČNÍ JARMARK & DĚTSKÉ DÍLNY 
Stánky s občerstvením a  s různými výrobky, dětské tvůrčí dílny, 

doprovodný program.  
Více k těmto vánočním akcím 

 
 PÁTEK 1. PROSINCE 2017 od 19.00 hodin  

Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu  
 VÁNOČNÍ KONCERT   

Doporučujeme rezervaci míst: Jiřina Matějíčková, Mgr.  tel.: 604 846 410 
Vstupné: k sezení 50,- Kč,  ke stání 30,- Kč.   

Po celou dobu konání akcí prodej občerstvení a nabídka výrobků z dílenských center domova  
 Více k těmto vánočním akcím 

 
Informace o dalších akcích obdržíte v Domovu pod hradem Žampach. 

www.uspza.cz 
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