
      OO č.2 – lom  zvažuje  uskutečnění   zájezdu  
      do  koncentračního  tábora Osvětim v  Polsku 

    „ “ 

   Zájezd  se  koná   15.10.2016    
 

Návštěva místa Osvětim-Březinka, největšího nacistického vyhlazovacího tábora Třetí říše. Náročná prohlídka  o délce cca pěti hodin v 

místě válečné genocidy – budovy, opevněné zdi, ostnaté dráty, šaty obětí, seřadiště, šibenice, plynové komory i kremační pece.  Prohlídku 
Osvětimi s výkladem v češtině,  místním průvodcem  + sluchátka  a  kino –  celkem  40 PLN  (hradí účastník již v autobuse ) 

   V muzeu je možné zakoupit brožury, knihy, filmy. V areálu se nachází malá restaurace a bufet s rychlým občerstvením. Z časových 

důvodů, ale doporučujeme, abyste si svačinu vzali s sebou. V průběhu prohlídky muzea Osvětim  + Březinka je možné mít u sebe 
pouze :  fotoaparát,  peníze,  mobilní  telefon  a  vodu.   V objektech muzea je povoleno focení bez blesku ( 2 místa jsou z pietního 

důvodu bez možnosti focení).  Pouze při výkladu v Osvětimi jsou návštěvníkům k dispozici sluchátka, Březinka je pak volným pokračováním 
prohlídky s průvodcem. Při vstupu do areálu koncentračního tábora Osvětim vám ztuhne srdce a mozek přestane raději fungovat. Jsou věci, 
které prostě nelze pochopit.  Pokud si tuto návštěvu dopřejete, musíte počítat s nechtěnými myšlenkami, které vás mohou provázet 

celý den, dokud z místa neodjedete. 
Areál Osvětim-Březinka (německy Auschwitz-Birkenau), jež byl na Himmlerův rozkaz vybudován 27. 4. 1940, se stal jedním z táborů, 

kde bylo v době 2. světové války podle odhadů vyvražděno 1,2-1,6 miliónů Židů. Ve městě, které se stalo symbolem nelidskosti a genocidy 
se z obrovského komplexu budov dochovalo na 45 zděných a 22 dřevěných budov.  Najdete zde dokumenty a fotografie o okupaci Polska 

německou a sovětskou armádou, boty a oblečení po zavražděných vězních a dobově upravené interiéry.  Odkud se 
vzal název Březinka, proč právě na tomto místě vznikly vyhlazovací tábory? Kdo a proč zde byl internován? Jaký 
byl denní režim, strava a život, co se dělo s dětmi? Žily tady rodiny společně? Jaké lékařské pokusy na vězních 

prováděl Dr. Mengele? Kde skončil Rudolf Hess? Dalo se v táboře přežít?  Jak probíhal pracovní cyklus plynových 
komor, co bylo Canada a Sonderkomando?  S čím se setkala ruská armáda při osvobození tábora? Jak mohlo vůbec 

k tak obrovské lidské tragédii dojít? Existuje spousta otázek, faktů, dokumentů a vzpomínek. Poznejte je společně 
při odborné návštěvě muzea. Velmi silný životní zážitek  a možná dosáhnete i uvědomění si nedůležitosti 

problémů, které v dnešní době mnohdy řešíme. 

Plná cena 650,- Kč,  odborář  200,- Kč   Je nutno  uhradit  rezervační poplatek  200,- Kč / osobu. 

V ceně není prohlídka táborů  Osvětim  a  Březinka, výklad  a  kino  –  účastník  částku  40 PLN uhradí v busu  ( hromadný nákup ) 

   Zájemci se mohou hlásit na výboru u p. Paulíkové, tel. 5145 do  19.08.2016. 
V Bílině, 13.07.2016                       Bergerhof 


