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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 – Letní hudební festival pod hradem Žampach 
      -  zpráva po akci 
 
Titul: Kelti dobyli Žampach 
  
 
Úvod: Šestý ročník hudebního festiválku pod hradem Žampach byl zasvěcen životu a 

kultuře bývalých i současných obyvatel Smaragdového ostrova. Návštěvníci 
procházeli keltskou vesničkou a sledovali hudební a doprovodný program na dvou 
scénách v zámeckém areálu. 

 
Obsah: V zámeckém parku, kde vznikla keltská vesnička si mohli všichni vyzkoušet, jaký byl život 

starých Keltů. Přípravu a ochutnávku obilných placek, kování a hřebelcování koní, tkaní z 
příze nebo pletení z proutí to byly kdysi činnosti potřebné k životu. 
Důležitou součástí této kultury bylo ale i zdobení se keltskými symboly, hudba a tanec. 
Proto se na hlavní hudební scéně střídaly středověké dudy, šalmaje, bubny a housle, 
muzikanti v dobových kostýmech a zejména hudba, energická i romantická, historická i 
novodobá. 
Ukázka irských tanců nebo dataprojekce o současném Irsku byly stejně navštěvované jako 
divadelní představení.  
"Příprava festivalu byla náročná práce početného týmu lidí, který zahrnoval také mnoho 
dobrovolníků. Chtěla bych ocenit a poděkovat všem." říká vedoucí manažerka akce 
Monika Dušková. "Proto nás velmi potěšil zájem návštěvníků, kterých přišlo téměř 600. 
I když počasí nebylo moc letní, areál byl zaplněn celý den až do noci. Užili si to všichni - 
návštěvníci, účinkující i obyvatelé Domova." dodává Monika Dušková. 
Další festivalový ročník – v roce 2010 -  se bude odehrávat v duchu rokenrolu, na tom se 
pořadatelé shodli už nyní.  
Ale již na příští měsíc – na sobotu 22. srpna – zvou znovu pořadatelé veřejnost do 
Domova pod hradem Žampach.  Sváteční atmosféru bude mít žampašská pouť spojená se 
mší, která bude sloužena v zámecké kapli sv. Bartoloměje.  

 
Odkazy: Více z programu festivalu na www: 

http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=10687 
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