
 

_______________________________________ 
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: Obyvatelé Domova pod hradem Žampach na pobytu v Beskydech 
 
Úvod: Poslední prázdninovou akcí Domova pod hradem Žampach byl rehabilitační 

pobyt  pro zdravotně postižené pořádaný  ve spolupráci se Společností pro 
podporu lidí s mentálním postižením z Ústí nad Orlicí. 

 
Obsah: Pobyt se uskutečnil ve dnech 28.8. – 4.9.2010  Moravskoslezských Beskyd, které nabízí 

ideální podmínky pro turistiku a rehabilitaci, jež jsou podstatnou částí programu těchto 
pobytů. Miroslava Menzlová, předsedkyně pořádající organizace k tomu říká: „Podobné 
pobyty pořádáme každoročně již dvacet let a poznali jsme spoustu míst v Čechách i na 
Moravě. Beskydy pro nás nejsou zcela neznámé, před lety jsme jezdívali na pobyt do 
Čeladné.“ 
V letošním roce se „táborníci“ usadili na chatě Svoboda v Ostravici, téměř pod Lysou 
horou, která bude jistě také jedním z cílů jejich výletů. „Podmínky jsou tu ideální a už teď 
víme, že se sem napřesrok rádi vrátíme, možností je tu tolik, že by se to za jeden pobyt ani 
nedalo zvládnout“, dodává Miroslava Menzlová. 
Pobyt však není jen o výletech a turistice, v nabídce je každý večer i další program, vedle 
tradiční diskotéky, sportovních her nebo besedy s ochránci přírody, navštívil chatu také 
proslulý a obávaný zbojník Ondráš, aby účastníky pobytu pozdravil a popřál jim především 
dobré počasí. „Počasí nám zatím přeje tak napůl, ale několik dnů máme ještě před sebou, 
tak snad vše dopadne, jak máme naplánováno…“, říká Oldřich Kašpar, člen sdružení 
z Ústí nad Orlicí a „věrný“ účastník všech pobytů. 
Účastníků pobytu je v letošním roce 51 a vedle obyvatel Domova pod hradem Žampach 
jsou to rodiče s dětmi a další členové ústecké společnosti. 
 

 


	Pobyt se uskutečnil ve dnech 28.8. – 4.9.2010  Moravskoslezských Beskyd, které nabízí ideální podmínky pro turistiku a rehabilitaci, jež jsou podstatnou částí programu těchto pobytů. Miroslava Menzlová, předsedkyně pořádající organizace k tomu říká: „Podobné pobyty pořádáme každoročně již dvacet let a poznali jsme spoustu míst v Čechách i na Moravě. Beskydy pro nás nejsou zcela neznámé, před lety jsme jezdívali na pobyt do Čeladné.“
	V letošním roce se „táborníci“ usadili na chatě Svoboda v Ostravici, téměř pod Lysou horou, která bude jistě také jedním z cílů jejich výletů. „Podmínky jsou tu ideální a už teď víme, že se sem napřesrok rádi vrátíme, možností je tu tolik, že by se to za jeden pobyt ani nedalo zvládnout“, dodává Miroslava Menzlová.
	Pobyt však není jen o výletech a turistice, v nabídce je každý večer i další program, vedle tradiční diskotéky, sportovních her nebo besedy s ochránci přírody, navštívil chatu také proslulý a obávaný zbojník Ondráš, aby účastníky pobytu pozdravil a popřál jim především dobré počasí. „Počasí nám zatím přeje tak napůl, ale několik dnů máme ještě před sebou, tak snad vše dopadne, jak máme naplánováno…“, říká Oldřich Kašpar, člen sdružení z Ústí nad Orlicí a „věrný“ účastník všech pobytů.
	Účastníků pobytu je v letošním roce 51 a vedle obyvatel Domova pod hradem Žampach jsou to rodiče s dětmi a další členové ústecké společnosti.

