
   
   3 cesty 
   D–CZ–PL 
    jeden CÍL

   Německo 14 km: 
     Hainewalde 02779, Kleine Seite 31
     (1. konc. tábor v Sasku od března 1933)
     Start: 11:30 hod. od zámku Hainewalde 
      Mittelherwigsdorf  Pethau 
      Zittau divadlo  Trojzemí

   Česko 12 km: 
     Chrastava (Kratzau - pobočka koncen-
     tračního tábora Groß- Rosen), 
     Start: 11:30 hod. v Bílém Kostele - 
     obecní úřad  Trojzemí

   Polsko 7 km: 
     Sieniawka (bývalé Zittwerke, pobočka 
     koncentračního tábora Groß-Rosen),
     Start: 13:00 hod. v ulici Rolnicza 37e, 
     59921 Sieniawka  divadlo Zittau
      Trojzemí

Průběh „Pochodu života“ - Zittau: 

   11:30 hod. start v Hainewalde u zámku, 
     DE a paralelně v Bílém Kostele, CZ 
   13:00 hod. start v Sieniawce, PL
   14:30 hod. setkání u divadla Zittau   
     (pochody z Hainewalde + Sieniawky), 
     pak hlavní pochod od divadla Zittau / 
     Lessingstraße (od bývalé synagogy) / 
     Trojzemí (cca 4 km)
   16:00 hod. závěrečné shromáždění 
     všech tří cest na Trojzemí CZ-DE-PL    
     u velkého kříže na polské straně

Seminář k tomuto tématu v němčině: 
„Pochod života / „Decke des Schweigens“ 
tj. Hradba mlčení 

   čas: 12.09.2020, od 9:30 do cca 17 hod.
   místo: Christliches Zentrum Herrnhut, 
     August-Bebel-Str. 12, 02747 Herrnhut 
     
     Pořadatel / team Zittau: 
   mail: office@elim-zittau.de 
   tel. + 49 (0)3583 / 540 396
     
     Podporovatelé: 
   Evangelische Allianz Zittau 
   CGZ Elim Zittau 
   Christliches Zentrum Herrnhut e.V.
   Ebenezer Hilfsfonds Deutschland e.V.

Příspěvky na: 
Evangelische Allianz Zittau
IBAN: DE54 5009 2100 0001 4092 12 
BIC: GENODE51BH2; SKB Bad Homburg
Název finančního převodu: MdL Zittau

Co je hnutí Pochodů života?
„Marsch des Lebens“ tj. Pochod života je
iniciativou společenství TOS Tübingen. 
Společně s potomky generace německých
„utiskovatelů“ pořádá celosvětově vzpomín-
kové pochody usmíření na místech, kde 
probíhalo šoa. Tyto pochody se staly požeh-
náním a nepřeslechnutelným hlasem pro 
Izrael a proti antisemitismu, neboť byla
zbořena hradba mlčení.

https://marschdeslebens.org

POCHOD ŽIVOTA
20. září 2020 

2. tišri 5781 // Roš Ha Šana

NEZAPOMENOUT
USMÍŘIT SE

NE! ANTISEMITISMU

Nezapomenout na minulost, vážit si těch,
kteří přežili holocaust, a jejich potomků. 

Usmířit se a hledat odpuštění a smíření.

Postavit se na stranu Izraele 
a proti modernímu antisemitismu.

ZITTAU // HORNÍ LUŽICE 



Pochod života v Zittau 
- hlavní pochod 

Pochod života
na české straněShuttleservice ke startům pochodů po dohodě přímo na místě


