
První pochod Vrba-Wetzler Memorial z Osvětimi do Žiliny  
19.–25. srpna 2015
Konference Vrba-Wetzler Memorial v Žilině  
25.–26. srpna 2015

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

PŘIPOJTE SEK POCHODUPO STOPÁCHHRDINŮ



INFORMACE ÚČASTNÍKŮMPOCHODU
Program:
Účastníci stráví první den v Osvětimi, kde s průvodcem projdou tábor Auschwitz I a přenocují. Druhý den 
ráno se blíže seznámí s okolnostmi Vrbova a Wetzlerova útěku přímo v táboře Auschwitz II – Birkenau a poté 
se vydají pěšky po trase dlouhé téměř 130 km. 

Výpravu budou doprovázet horští průvodci a doprovodná vozidla. Noclehy jsou zajištěny v prostých horských 
chatách, 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, ve dnech 25.–26. 8., se v Žilině uskuteční dvoudenní setkání, na němž 
budou mít účastníci možnost reflektovat své zážitky. Chystá se veřejná debata, promítání filmu s tematikou 
romského holocaustu a také koncert. Souběžně se uskuteční vědecká konference, na níž budou představeny 
nové poznatky o odporu a útěcích z koncentračních táborů v době šoa. 
  

Podmínky: 
Registrační poplatek za doprovodné služby činí 50 € / 1375 Kč na osobu. 

Zahrnuje doprovodné vozidlo převážející zavazadla účastníků a unavené účastníky, prohlídku Auschwitz 
Muzea v Osvětimi, horské průvodce a účast na závěrečné akci v Žilině. 

Poplatek za stravu a ubytování činí 140 € / 3850 Kč na osobu a zahrnuje:

6× ubytování na polské straně včetně večeří a snídaní, ubytování v horských chatách a ubytovnách
1× ubytování v hotelu Dubná Skala v Žilině s večeří a snídaní z 25. na 26. 8.

Účastníci si sami zajišťují dopravu do Osvětimi 19. 8. a ze Žiliny 26. 8. 

Kdo chce spát ve vlastním stanu, případně pod širým nebem, bude mít v rámci registračního poplatku 
možnost využít hygienická zařízení v chatách a přepravu zavazadel doprovodným vozidlem. Poplatek za 
stravu a ubytování pak neplatí, stravování si zajišťuje sám.

Doporučení:
Kapacita horských chat je omezená, proto můžeme ubytování garantovat pouze do jejího 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.     



PŘIHLÁŠKANA POCHOD
Přihlašovatel:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon / mobil:

E-mail:

Přihlašuji závazně tyto osoby:

Jméno a příjmení: Datum narození:
Zajistit ubytování  

a stravu v ceně 140 € 
(ano–ne):

Důležité informace k přihlášení:
Podepsanou přihlášku je potřeba poslat do 15. května do kanceláře Mezinárodního křesťanského  
velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR), a to buď jako sken na e-mail: icej@ecn.cz, nebo poštou na adresu:  
ICEJ, Thomayerova 800/5 (areál Thomayerovy nemocnice), 140 59  Praha 4   

Poplatek (součet registračního poplatku a poplatku za ubytování a stravu) uhraďte do 31. 5. 2015 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
 

Prohlášení závazně přihlášeného účastníka:
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s veškerými dostupnými informacemi o Pochodu po stopách 
hrdinů z Osvětimi do Žiliny, který se koná ve dnech 19.–25. 8. 2015, a že s nimi souhlasím. 

  

V……………………….......dne.....…………….                  Podpis přihlašovatele: …………………………………………….
  
Pozn.:

   


