
 
 
 
 
 
Vážení zájemci! 
 

Letos jsme si připomněli 75. výroční osvobození koncentračního tábora v Osvětimi (27. 1. 
1945). Velmi smutnou kapitolou 2. SV je genocida nejen Židů – „shoah“, Romů – „porajmos“ ale i 
jiných národů a sociálních skupin, které padlo za oběť na 12 milionů lidí. Je tedy velmi důležité na 
minulost nezapomínat. 

V dubnu nám nedopadla exkurze, proto chceme Vám studentům ale i rodičům nebo 
kamarádům nabídnout náhradní termín 2denní poznávací exkurzi do Osvětimi a Krakova, kterou 
pořádáme ve spolupráci s cestovní kanceláří Zájezd ze Šlapanic. 
 
KDY? Čtvrtek a pátek 1. – 2. ŘÍJNA 2020 
JAK? Autobusem  
CENA? 1.900,- Kč pro nově přihlášené (Přihlášení od jara mají zaplaceno.) 
    (v ceně: bus, komplexní pojištění, odborný průvodce, vstupné pouze do KL Osvětim, 
ubytování v Krakově v hostelu se snídaní) 
 
PROGRAM 
1. den ČTVRTEK 
 4.15 odjezd z Letohradu od školy 
 9.00 – 12.30 komentovaná prohlídka památníku Auschwitz I + Auschwitz-Birkenau 

s průvodcem   
 Přejezd do Krakova. Po cestě zastávka Wadowice (rodiště Jana Pavla II.) nebo Kalwaria 

Zebrzydowska (barokní náboženský komplex na seznamu UNESCO). 
 18.00 ubytování v hostelu v centru Krakova. 
 
2. den PÁTEK 
 9.00 – 15.00 prohlídka Krakova s průvodcem (historické jádro města: kostel sv. Ondřeje, 
Rynek Glowny, kostel sv. Vojtěcha, Sukiennice, Mariánský chrám, Radniční věž; židovská čtvrť 
Kazimierz; hradní komplex Wawel, Královská katedrála, nábřeží Visly) 
 cca 20.00 návrat ke škole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapesné a vstupy 
V ceně vstup do KL Osvětim. Další vstupy nejsou v ceně zájezdu. 
Vzít si min. 12 zlotých na vstup do krakovské katedrály. 
Doporučujeme mít vyměněné zloté na WC atd. (např. směnárna Tesco v ÚO). Po cestě může být 
příležitost koupit další, avšak nelze na to spoléhat. 
 
Stravování  
Snídaně formu švédského stolu v hostelu v ceně zájezdu. 
Jinak po dobu zájezdu VLASTNÍ zdroje. Vzhledem k cenám v Polsku není problém zakoupit jídlo 
v Krakově. 
V autobuse lze nakoupit teplé i studené nealko nápoje. 
 
Ubytování 
Hostel v centru Krakova http://oneworldhostel.eu/  (ul. Westerplatte 8/2) 
V podzimních měsících doporučujeme přibalit teplé pyžamo, pokoje 6/8/10 osob. 
 
Cestovní pojištění – zahrnuto v ceně zájezdu. 
 
CENA – 1.900 Kč (Přihlášení už mají zaplaceno.) 
Nově přihlášení do 21. 9. zaplatit celou částku.  
 

! UPOZORNĚNÍ ! 
POZOR! Faktura je zaplacena dopředu. 
V případě, že se zájezd neuskuteční v říjnovém termínu, bude zrušen. Záloha zaplacená jarními 
účastníky bude vrácena, ale pokrácena o částku 625,- O tu nevratně přijdeme z polské strany za 
zrušené ubytování. 

Vzhledem k tématu je minimální věk účastníků exkurze stanoven na 14 let! 
 
PŘIHLÁŠKY 
Zájemci je mohou obdržet: 

 OSOBNĚ u Mgr. Martiny MLYNÁŘOVÉ ve sborovně, 
 požádat o zaslání MAILEM na martina.mlynarova@lsg.cz  

 
DALŠÍ INFORMACE? Mgr. Martina MLYNÁŘOVÁ 
Před odjezdem proběhne informační schůzka s rodiči / účastníky zájezdu, kde budou seznámeni 
s detaily a poučeni. 
Další informace budou poskytovány průběžně, jak bude potřeba.   
 


