PŘIPOJTE SE
K POCHODU
PO STOPÁCH
HRDINŮ
Pochod z Osvětimi do Žiliny 2017

1. termín:
2. termín:

2.–8. 7.
6.–12. 8.

PŘIPOJTE SE
K POCHODU
PO STOPÁCH
HRDINŮ
Vážení přátelé,
zveme vás, abyste se připojili k tradici memoriálu věnovaného Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi,
kteří riskovali životy, aby se pokusili zachránit maďarské Židy před jistou smrtí.
Jejich útěk z Auschwitz-Birkenau a Zpráva, kterou následně sepsali v Žilině, má v dějinách holocaustu zcela
zásadní význam. A ne jenom v dějinách holocaustu. Euroatlantická civilizace je v současnosti konfrontována
s novými výzvami a přemýšlení o hrdinství tváří v tvář nenávisti a předsudkům je vysoce aktuální.

Vrba-Wetzler Memorial je společné dílo široké komunity aktivních
občanů vzniklé z vize Fedora Gála.
Jde nám o praktický pokus kultivovat ducha komunitní sounáležitosti různých lidí se společným zájmem
o budoucnost. Naší primární motivací je akce: pochod lidí, kteří myslí, cítí a nechtějí být jenom pasivními
svědky. Těch sto třicet kilometrů pěšky po stopách Vrby a Wetzlera z Osvětimi do Žiliny, týden fyzického
nasazení, společných diskusí i osamělých meditací, ukončených v Žilině slavnostním závěrem v synagoze,
je pro účastníky silný a motivující zážitek.
První tři ročníky prokázaly životaschopnost této myšlenky. Ti, kdo už pochod absolvovali, jsou nejlepší
referencí. Naší vizí je podpořit každého, kdo by chtěl tuto trasu nebo její část projít, poskytnutím důležitých
praktických informací.
Hlavní pochod s týmem zkušených průvodců a doprovodnými službami připravujeme v roce 2017 opět
v době letních prázdnin.
Protože ubytovací kapacita je omezená, vyhlašujeme dva termíny a podle počtu zájemců rozhodneme, zda se uskuteční oba. Trasa, program, doprovodný tým a služby budou v obou termínech identické.

1. termín:
2. termín:

2.–8. 7. 2017
6.–12. 8. 2017

Trasa 130 km je rozvržena do čtyř dnů pochodu s jedním odpočinkovým dnem v obci Węgierska Górka.
Před zahájením pochodu se mohou zájemci přihlásit na volitelnou celodenní prohlídku komplexu AuschwitzBirkenau. Poslední den je část trasy absolvována vlakem a pochod je zakončen večerním programem
v Neologické synagoze v Žilině.

MAPA
POCHODU
OSVĚTIMŽILINA 2017

z Osvětimi do Žiliny
1 Osvětim | 2. 7. / 6. 8.

Individuální příjezd účastníků a volitelná prohlídka
KT Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau

2 Brzezinka – Pisarzowice | 3. 7. / 7. 8.
Start pochodu v Auschwitz II-Birkenau
První den pochodu

3 Pisarzowice – Magurka W. | 4. 7. / 8. 8.
Druhý den pochodu

4 Magurka W. – W. Górka| 5. 7. / 9. 8.
Třetí den pochodu

5 W. Górka | 6. 7. / 10. 8.
Odpočinkový den

6 W. Górka – Zwardoń | 7. 7. / 11. 8.
Čtvrtý den pochodu

7 Zwardoń – Žilina | 8. 7. / 12. 8.

Pátý den pochodu – pěšky do obce Skalité,
poté vlakem do Žiliny
Večerní slavnostní zakončení pochodu a setkání
s veřejností v Nové synagoze v Žilině.

PROGRAM
A INFORMACE
O UBYTOVÁNÍ
Program:
Účastníci se individuálně dopraví v neděli večer, den před začátkem pochodu, do Osvětimi, kde budou mít zajištěno ubytování. Oficiální začátek programu je v neděli večer, kdy budou rozdány informační brožury
a vydány organizační pokyny. Samotný pochod začíná v pondělí dopoledne.
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
zúčastnit skupinové studijní prohlídky s odborným výkladem v neděli, tedy den před zahájením pochodu,
od 10 hodin (více informací naleznete níže), nebo si mohou areál prohlédnout individuálně. Případné ubytování ze soboty na neděli nezajišťujeme, doporučujeme rezervaci v Centru Dialogu i Modlitwy (www.cdim.pl).
V pondělí v 9.00 hodin se všichni účastníci shromáždí v Auschwitz II-Birkenau před hlavním vchodem do areálu. Místo setkání je označeno na přiložené mapce. Odtud se vydají do místa pravděpodobného úkrytu Vrby a Wetzlera v části tábora zvané Mexiko. Zde budou blíže seznámeni s okolnostmi útěku
a poté se vydají pěšky po trase dlouhé téměř 130 km.
Výpravu budou doprovázet horští průvodci a doprovodná vozidla. Na místech, o kterých se Vrba zmiňuje
ve své knize „Utekl jsem z Osvětimi“, se budou číst příslušné pasáže z této knihy. Po celou dobu pochodu je
dostatek času k rozhovorům i tichému přemýšlení.
Po třech dnech pochodu je v obci Węgierska Górka naplánován den odpočinku, během něhož je možné využít
nabídky na krátký výlet po okolí, vyslechnout prezentaci přibližující historické okolnosti útěku nebo strávit
den zcela podle svého uvážení.
Poslední úsek na slovenské straně zdolají účastníci vlakem, stejně jako tehdy prchající hrdinové. Po příjezdu do Žiliny se všichni odeberou na místo bývalého starobince, kde byla Osvětimská zpráva sepsána.
Ve večerních hodinách se v Nové synagoze v Žilině uskuteční setkání pro veřejnost, na němž budou
mít účastníci možnost reflektovat své zážitky z pochodu. Součástí večera bude také kulturní program.

Ubytování na trase nabízíme v těchto třech variantách:
A: v hotelech v Osvětimi a v polském městě Węgierska Górka, kam budou účastníci vždy večer přivezeni z cíle denní etapy a odkud budou následující ráno odvezeni autokarem na místo startu další etapy;
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 zajišťují sami.
Všichni účastníci absolvují trasu společně bez ohledu na způsob ubytování. Společné jsou i večery v horských
chatách. Varianty A a B zahrnují polopenzi (snídaně na místě ubytování a společné večeře v horských chatách). Jídlo během dne není zajišťováno. Pro všechny účastníky je v sobotu v Žilině zajištěno občerstvení
v synagoze a nocleh v hotelu ze soboty na neděli.

START
POCHODU
V BIRKENAU
3. 7. / 7. 8. | Auschwitz II–Birkenau
Start pochodu – místo pravděpodobného úkrytu
Vrby a Wetzlera
Místo setkání – v 9.00 na parkovišti před hlavním
vstupem do Auschwitz II-Birkenau

INFORMACE
ÚČASTNÍKŮM
POCHODU
A. Podmínky pro účastníky ubytované v hotelu:
Registrační poplatek za doprovodné služby činí 120 € / 3 240 Kč na osobu. Zahrnuje přepravu zavazadel,
doprovodná vozidla převážející unavené účastníky, horské průvodce, služby zdravotníka a účast na závěrečné
akci v Žilině. Navíc zahrnuje služby autobusu, který účastníky každé ráno odveze na místo startu denní etapy
a každý večer zpět do hotelu.
Poplatek za stravu a ubytování činí 650 € / 17 550 Kč na osobu a zahrnuje:
2× ubytování se snídaní a večeří v hotelu v Osvětimi (Centrum Dialogu i Modlitwy)
4× ubytování v hotelu v polském městě Węgierska Górka (Hotel Beskidian) včetně snídaní (obědy nejsou
zajištěny, večeře v horských chatách spolu s ostatními účastníky)
1× ubytování se snídaní v hotelu v Žilině
1× občerstvení na závěrečném programu v Neologické synagoze v Žilině
Celková částka na účastníka ve variantě A: 770 €/ 20 790 Kč.
Tato cena platí pro sdílené ubytování v dvoulůžkovém pokoji.
Příplatek za jednolůžkový pokoj je 260 € / 7 020 Kč.

B. Podmínky pro účastníky ubytované v horských chatách:
Registrační poplatek za doprovodné služby činí 80 € / 2 160 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 € / 5 940 Kč na osobu a zahrnuje:
1× ubytování se snídaní a večeří 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
1× občerstvení na závěrečném programu v Neologické synagoze v Žilině
Celková částka na účastníka ve variantě B: 300 €/ 8 100 Kč.

C. Podmínky pro účastníky ubytované pod stanem:
Registrační poplatek za doprovodné služby a stravu činí 60 € / 1 620 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 umístění stanů a za občerstvení při programu v Neologické synagoze v Žilině činí 40 € / 1 080 Kč
na osobu. Umístění stanů je domluveno takto: v Osvětimi v Centru Dialogu i Modlitwy, v průběhu pochodu
v blízkosti horských chat a ubytoven na polské straně a v Žilině v prostoru stanice Žilina-Záriečie.
Celková částka na účastníka ve variantě C: 100 € / 2 700 Kč.

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

INFORMACE
ÚČASTNÍKŮM
POCHODU
Doporučení:
Ubytovací kapacity jsou omezeny. Proto můžeme ubytování garantovat pouze do jejich naplnění.
Doporučujeme tedy, abyste s přihláškou neváhali. Jestliže se naplní kapacita srpnového pochodu, uskutečníme i druhý turnus v červenci. Zvažte prosím, zda již v této fázi musíte znát přesné datum pochodu.
Abychom mohli účastníky rozdělit rovnoměrněji, pomůže nám, když vyjádříte ochotu zúčastnit
se v kterémkoli z nabízených dvou termínů. V každém případě se konečné rozhodnutí dozvíte počátkem
roku 2017.
Účastníkům dále doporučujeme sjednat si na celou dobu pochodu cestovní zdravotní pojištění.
Za nezletilé účastníky přebírají odpovědnost jejich zákonní zástupci.

Doplňující informace pro zájemce o studijní prohlídku
Muzea Auschwitz dne 2. 7. / 6. 8. 2017:
Přihlášení zájemci se shromáždí v neděli v 9.30 hodin před hlavním vchodem do Muzea Auschwitz
(viz mapa na další straně), kde budou rozděleni do studijních skupin po max. 30 osobách. Studijní prohlídka
začne v 10.00 hodin v areálu bývalého KT Auschwitz I a skončí v cca 17.00 hodin v KT Auschwitz-Birkenau.
Každou takovouto skupinu bude provádět odborně vyškolený průvodce Muzea Auschwitz, podle složení
účastníků v českém/slovenském a v anglickém jazyce.

Nabídka triček – ročník 2017:
Účastníci si mohou objednat také trička s logem pochodu 2017.
Cena jednoho trička je 16 €/ 430 Kč. Trička pro vás budou připravena při příjezdu do Osvětimi.
Specifikace: Tričko s krátkým rukávem, pánský i dámský střih, 100% česaná bavlna, hladký úplet, zpevněné švy
na průkrčníku a na ramenou, boční švy. Pánské 180 g/cm2, dámské 155 g/cm2. Barva tyrkysová.
Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Storno podmínky:
V případě, že se přihlášený účastník nemůže pochodu zúčastnit z důvodů, které vznikly na jeho straně
(onemocnění, úraz, neočekávaná událost apod.), platí tyto stornovací poplatky:
Do 2. 4. 2017: 							bez poplatku
61–90 kalendářních dnů před začátkem pochodu: 		
25 % zaplaceného poplatku
31–60 kalendářních dnů před začátkem pochodu: 		
50 % zaplaceného poplatku
30 kalendářních dnů a méně před začátkem pochodu:
100 % zaplaceného poplatku
Při vracení částek účtujeme manipulační poplatek 2€ / 50 Kč.

PROHLÍDKA
MUZEA
AUSCHWITZ
2. 7. / 6. 8. | 9.30 | Oświęcim / KT Auschwitz I
Hlavní vstup
do KT Auschwitz I
Místo setkání

Závazná přihláška na pochod z Osvětimi do Žiliny 2017
Přihlašovatel:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:

| E-mail:

Přihlašuji závazně tyto osoby:
Mám zájem o studijní
prohlídku muzea
(ano-ne):

Volím
ubytování:
(A,B,C)*

Varianta A: požadujete jednolůžkový pokoj? (vhodné zakroužkujte)

ANO

NE

Varianta B: prosím, uveďte, zda všechny přihlášené osoby mohou
spát v jednom pokoji (vhodné zakroužkujte)

ANO

NE

Jméno a příjmení:

Datum narození:

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

Objednávám trička s logem pochodu, ročník 2017:
Pánské tričko

Velikosti a počty kusů:

Dámské tričko

Velikosti a počty kusů:

Termín pochodu z Osvětimi do Žiliny:
Podle zájmu rozhodneme do 31. 12. 2016 o tom, zda se uskuteční dva rovnocenné pochody, nebo
pouze jeden v tradičním termínu 6.–12. 8. 2017. Pro uskutečnění druhého pochodu je nezbytná minimální účast 30 osob. Prosíme, zaškrtněte svou volbu:
Preferuji termín 2.–8. 7. 2017		

Preferuji termín 6.–12. 8. 2017

Přizpůsobím se, nemám preferenci
Do 15. 1. 2017 všem přihlášeným oznámíme, zda se naplnily oba termíny a na který termín jsou přihlášeni.
Poté obdržíte výzvu k zaplacení poplatku, jímž svou účast potvrdíte.

Podepsanou přihlášku je potřeba poslat do 15. 12. 2016 na e-mail: icej@ecn.cz,
nebo poštou na adresu: ICEJ ČR, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8.
Poplatek (součet registračního poplatku a poplatku za ubytování a stravu, případně trička) uhraďte do
15. 2. 2017 na účet ICEJ ČR, variabilní symbol 117.
Pro platby z České republiky – korunový účet u Komerční banky č. 3747530257/0100
Pro platby ze zahraničí – eurový účet u banky FIO: IBAN CZ8520100000002801069402, SWIFT (BIC) FIOBCZPPXXX.
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 v roce 2017 a že s nimi
souhlasím.

V ………………………............................		

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

