
 

_______________________________________ 
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 
 
 
 Prázdninového pobytu v Beskydech se účastní i obyvatelé Domova 

pod hradem Žampach 
 
 Orlickoústecká Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením pořádá 

v tomto týdnu (27. 6. – 4. 7. 2011) letní rehabilitační pobyt v Beskydech. 
Pobytu se vedle členů společnosti tradičně účastní i obyvatelé Domova pod 
hradem Žampach. 

 
 Účastníků pobytu je celkem 44 a mnozí z nich jsou na chatě Svoboda v beskydské 

Ostravici již podruhé. V loňském roce „táborníkům“ počasí příliš nepřálo, a tak v tom 
letošním mají co dohánět. Hlavní výzvou pro ně zůstává výstup na Lysou horu – nejvyšší 
vrchol Moravskoslezských Beskyd.  
Miroslava Menzlová, předsedkyně pořádající společnosti k tomu říká: „Letos na Lysou 
určitě vyrazíme, počasí slibuje vynikající podmínky. A kdyby to náhodou nevyšlo – nevadí, 
máme připravený program na každý den.“   
Táborníky tak kromě pěších výletů do okolí čeká i táborová olympiáda, výtvarné 
odpoledne, hudební večer, beseda s ochránci přírody i opékání buřtů. Velkým zpestřením 
je pro všechny i zbojník Ondráš, který se občas v programu objeví a provází ták táborníky 
celým pobytem.  
„Já chodím rád na vycházky i na Žampachu, takže tady je to pro mě super, vidím spoustu 
nových věcí a poznám i nové kamarády“, doplňuje Roman Gašpárek, obyvatel 
žampašského domova. 
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