
Pochod z Osvětimi do Žiliny  
8.–13. srpna 2016
Mezigenerační setkání s pamětníky holocaustu v Žilině   
14. srpna 2016

PŘIPOJTE SE K POCHODU PO STOPÁCHHRDINŮ



z Osvětimi do Žiliny*
1  Osvětim | 19. 8. 
sraz účastníků, prohlídka KT Auschwitz I

2  Birkenau–Pisarzowice | 20. 8.   
prohlídka Auschwitz-Birkenau, start pochodu,
první den pochodu, 27 km

3 Pisarzowice–Magurka | 21. 8.
druhý den pochodu, 18 km, převýšení 1000 m

4  Magurka–Salmopolska | 22. 8. 
třetí den pochodu, 23 km, převýšení 1200 m

5  Salmopolska–Milowka | 23. 8. 
čtvrtý den pochodu, 20 km, převýšení 1000 m

6  Milówka–Zwardoń | 24. 8. 
pátý den pochodu, 14 km, převýšení 700 m

7  Zwardoń–Žilina | 25. 8. 
šestý den pochodu, pěšky do obce Skalité, 
vlakem do Žiliny, prohlídka míst spojených 
se sepsáním Zprávy Vrby a Wetzlera v Žilině

25. –26. 8. vědecká konference 
a setkání účastníků pochodu v Žilině
* předběžný návrh trasy, detailní program bude ještě upřesněn

z Osvětimi do Žiliny
1  Osvětim | 7. 8. 
Individuální příjezd účastníků
Volitelná prohlídka KT Auschwitz I a II

2  Birkenau – Pisarzowice | 8. 8.   
Start pochodu v Auschwitz II-Birkenau
První den pochodu, 27 km

3 Pisarzowice – Magurka W. | 9. 8.
Druhý den pochodu, 29 km

4  Magurka W. – W. Górka| 10. 8. 
Třetí den pochodu, 25 km

5  W. Górka – Laliki | 11. 8. 
Čtvrtý den pochodu, 15 km

6  Laliki – Zwardoń | 12. 8. 
Pátý den pochodu, 15 km

7  Zwardoń – Žilina | 13. 8. 
Šestý den pochodu, pěšky do obce Skalité, 
poté vlakem do Žiliny přes Čadcu.
Večerní setkání v Neologické synagoze v Žilině.

14. 8. mezigenerační setkání 
s pamětníy holocaustu v Žilině
Změny trasy vyhrazeny.

MAPA  POCHODU 2016



PROGRAM A INFORMACEO UBYTOVÁNÍ
Program:
Samotný start pochodu je naplánován na pondělí 8. 8. 2016 dopoledne, pro přihlášené účastníky je 
zajištěn nocleh v Osvětimi ze 7. na 8. 8. Příjezd do Osvětimi individuálně 7. 8. 

Prohlídka celého táborového komplexu Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau není součástí pochodu,  
doporučujeme však její absolvování všem, kteří s tímto místem nejsou obeznámeni. Zájemci se mohou zú-
častnit skupinové studijní prohlídky s odborným výkladem v neděli 7. 8. od 10 hodin (více informací nalez-
nete níže), nebo si mohou areál prohlédnout individuálně.

V pondělí 8. 8. v 10.00 hodin se všichni účastníci shromáždí v Auschwitz II-Birkenau na místě před-
pokládaného úkrytu Vrby a Wetzlera. Místo setkání je označeno na mapce na další straně. Jde o táborovou 
část zvanou Mexiko. Zde budou účastníci blíže seznámeni s okolnostmi útěku a poté se vydají pěšky po trase 
dlouhé téměř 130 km. Výpravu budou doprovázet horští průvodci a doprovodná vozidla.

Poslední úsek na slovenské straně zdolají účastníci vlakem, stejně jako tehdy prchající hrdinové. Na místech, 
o kterých se Vrba zmiňuje ve své knize „Utekl jsem z Osvětimi“, si budou číst příslušné pasáže z této knihy. 
Po celou dobu pochodu, který trvá šest dnů, je dostatek času k rozhovorům i tichému přemýšlení.

Bezprostředně po ukončení pochodu 13. 8. se ve večerních hodinách v Neologické synagoze v Žilině 
uskuteční setkání pro veřejnost, na němž budou mít účastníci možnost reflektovat své zážitky z pocho-
du. Chystá se také koncert židovských písní.

14. 8. se v konferenčním sále Stanice Žilina-Záriečie uskuteční moderované mezigenerační  
setkání s pamětníky holocaustu, kteří přežili věznění v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-
Birkenau. Společně se budeme zamýšlet nad tím, jak uchovat památku obětí holocaustu pro dnešní generace.

Ubytování na trase nabízíme v těchto třech variantách: 
A: v hotelech v Osvětimi a v polském městě Węgierska Górka, kam budou účastníci vždy večer přiveze-
ni z cíle denní etapy a odkud budou následující ráno odvezeni autokarem na místo startu další cesty;

B: levnější ubytování v prostých horských chatách, do kterých účastníci dojdou vždy večer a ze kterých 
se další ráno vydají znovu na cestu;

C: nabízíme i možnost spát ve vlastním stanu, případně pod širým nebem. Takto přihlášení účastníci 
budou mít v rámci registračního poplatku možnost využít hygienická zařízení v chatách. Stravování si zajiš-
ťují sami.

Všichni účastníci stráví první noc v Osvětimi v Centru dialogu a modlitby a dále se budou potkávat na trase. 
Možnost společného setkání je také ve městě Węgierska Górka.



START POCHODUMÍSTO SETKÁNÍ V AUSCHWITZ IIBIRKENAU
8. srpna | 10.00 | Auschwitz II–Birkenau 

Místo setkání

Hlavní vstup do 
Auschwitz II–Birkenau



INFORMACE ÚČASTNÍKŮMPOCHODU
A. Podmínky pro účastníky ubytované v hotelu: 
Registrační poplatek za doprovodné služby činí 100 € / 2750 Kč na osobu. Zahrnuje doprovodná vozidla  
převážející unavené účastníky, horské průvodce, služby zdravotníka a účast na závěrečné akci v Žilině. 
Navíc zahrnuje služby autokaru, který účastníky každé ráno odveze na místo startu denní etapy a každý 
večer zpět do hotelu.

Poplatek za stravu a ubytování činí 350 € / 9 625 Kč na osobu a zahrnuje:

2x ubytování se snídaní v hotelu v Osvětimi (Centrum Dialogu i Modlitwy)
4× ubytování v hotelu v polském městě Węgierska Górka včetně večeří a snídaní (obědy nejsou zajištěny)
1× ubytování se snídaní v hotelu v Žilině 14. 8.
1× večeře 13. 8. v Neologické synagoze a 1× oběd 14. 8. na Stanici Žilina-Záriečie

Celková částka na účastníka ve variantě A: 450 € / 12 375 Kč.

B. Podmínky pro účastníky ubytované v horských chatách: 
Registrační poplatek za doprovodné služby činí 60 € / 1 650 Kč na osobu. Zahrnuje doprovodné vozidlo 
převážející zavazadla účastníků, doprovodná vozidla převážející unavené účastníky, horské průvodce, služby 
zdravotníka a účast na závěrečné akci v Žilině. 

Poplatek za stravu a ubytování činí 220 € / 6050 Kč na osobu a zahrnuje:

1× ubytování se snídaní v Osvětimi (Centrum Dialogu i Modlitwy)  
5× ubytování v horských chatách a ubytovnách na polské straně včetně večeří a snídaní (obědy nejsou zajištěny) 
1× ubytování v hotelu v Žilině se snídaní 14. 8.
1× večeře 13. 8. v Neologické synagoze a 1× oběd 14. 8. na Stanici Žilina-Záriečie

Celková částka na účastníka ve variantě B: 280 € / 7 700 Kč.

C. Podmínky pro účastníky ubytované pod stanem: 
Registrační poplatek za doprovodné služby a stravu činí 80 € / 2 200 Kč na osobu. Zahrnuje poplatek  
za umístění stanů, doprovodné vozidlo převážející zavazadla účastníků, doprovodná vozidla převážející  
unavené účastníky, horské průvodce, služby zdravotníka a účast na závěrečné akci v Žilině včetně večeře  
13. 8. v Neologické synagoze a oběda 14. 8. na Stanici Žilina-Záriečie.

Umístění stanů je předběžně domluveno takto:

7./ 8. 8. Centrum Dialogu i Modlitwy v Osvětimi
8./8. –12. /13. 8. v blízkosti horských chat a ubytoven na polské straně
13./14. 8. Stanica Žilina-Záriečie

Celková částka na účastníka ve variantě C: 80 € / 2 200 Kč.



INFORMACE ÚČASTNÍKŮMPOCHODU
Všichni účastníci si sami zajišťují dopravu do Osvětimi a ze Žiliny.

Doporučení:
Ubytovací kapacity jsou omezeny. Proto můžeme ubytování garantovat pouze do jejich naplnění.  
Doporučujeme tedy, abyste s přihláškou neváhali.

Účastníkům dále doporučujeme sjednat si na celou dobu pochodu cestovní zdravotní pojištění. 

Za nezletilé účastníky přebírají odpovědnost jejich zákonní zástupci.    

Storno podmínky: 
V případě, že se přihlášený účastník nemůže pochodu zúčastnit z důvodů, které vznikly na jeho straně (one-
mocnění, úraz, neočekávaná událost apod.), platí tyto stornovací poplatky:

do 15. 5.:    bez poplatku
v době od 16. 5. – 15. 6.:  25 % zaplaceného poplatku
od 16. 6. – 30. 6.:   50 % zaplaceného poplatku
po 1. 7.:     100 % zaplaceného poplatku 

Doplňující informace pro zájemce o studijní prohlídku  
Muzea Auschwitz dne 7. 8.

Přihlášení zájemci se shromáždí 7. 8. v 10.00 hodin před hlavním vchodem do Muzea Auschwitz 
(viz mapa na další straně), kde budou rozděleni do studijních skupin po max. 30 osobách. 

Každou takovouto skupinu bude provádět odborně vyškolený průvodce Muzea Auschwitz. 



STUDIJNÍ PROHLÍDKAMUZEAAUSCHWITZ
7. srpna | 10.00 | Oświęcim / KT Auschwitz I

Místo setkání

Hlavní vstup 
do KT Auschwitz Ido KT Auschwitz I



PŘIHLÁŠKANA POCHOD
Přihlašovatel:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Přihlašuji závazně tyto osoby:

Jméno a příjmení: Datum narození:
Mám zájem o studijní 

prohlídku muzea 
7. 8. (ano-ne):

Volím 
ubytování:  

(A,B,C)*

Poznámky:

* A = ubytování v hotelu; B = ubytování v horských chatách; C = vlastní stan

Podepsanou přihlášku je potřeba poslat do 15. 3. 2016 na e-mail: icej@ecn.cz, nebo poštou na 
adresu: ICEJ, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8.

Poplatek (součet registračního poplatku a poplatku za ubytování a stravu) uhraďte do 15. 3. 2016  
na účet ICEJ, variabilní symbol 117.

Pro platby z České republiky – korunový účet u Komerční banky č. 3747530257/0100
Pro platby ze zahraničí – eurový účet u Komerční banky IBAN CZ2201000000430481430297, 
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX.

V případě platby ze zahraničí nese bankovní poplatky plátce, zaškrtněte proto volbu (OUR),  
nikoli (SHA) ani (BEN).

Po obdržení poplatku zašleme na emailovou, resp. poštovní adresu, z níž došla přihláška, potvrzení o přihlášení a další instrukce.
 

Prohlášení závazně přihlášeného účastníka:
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s veškerými dostupnými informacemi o pochodu z Osvětimi do 
Žiliny, který se koná ve dnech 8.–13. 8. 2016, a že s nimi souhlasím. 
  

V ………………………............................  Podpis přihlašovatele: ……………………………………………..  
   


