Pojeďte s námi na výlet do Terezína
spojený s unikátní filmovou projekcí!
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Filmový klub Vsetín a společnost Balkanfilm pořádá
kulturně-poznávací autobusový zájezd pro známé a přátele.
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GAVRILO PRINCIP – PROCES
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Informace o filmu:
28. červen 1914. Gavrilo Princip s přáteli z organizace Mladá
Bosna vyjádřili extrémním způsobem svůj nesouhlas s okupací své
země Rakouskem a provedli v Sarajevu atentát na následníka
rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este.
Bezprostředně poté byli atentátníci zatčeni a souzeni v procesu,
který měl prokázat jejich napojení na Srbsko a dát RakouskoUhersku záminku k vyhlášení války této malé zemi. Scénář filmu
Gavrilo Princip - proces (v originále Branio sam Mladu Bosnu –
Hájil jsem Mladou Bosnu) vychází z autentických zápisů ze
soudního jednání s členy organizace Mladá Bosna a především z
knihy rakouského právníka Rudolfa Zistlera, který byl jedním z
obhájců ex offo přidělených mladistvým atentátníkům. Film je
natočen tak, že zaujme i toho, kdo do kina často nechodí. Více na
www.balkanfilm.cz
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Projekce filmu proběhne v Malé pevnosti v Terezíně –
v místě, kde byl Gavrilo Princip vězněn a kde v roce 1918
zemřel.
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Termín: 12. –14. října 2018
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Noclehy: Litoměřice, Hostel U sv. Štěpána
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Předběžný odhad ceny: 1800 - 2000 Kč na osobu. V ceně je
doprava autobusem, autobusové výjezdy v okolí Litoměřic,
ubytování na dvě noci, vstup do Malé pevnosti v Terezíně a
filmové představení.
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Přihlášky:
Přihlásit se můžete u Jiřího Fialy, pošlete na číslo 732 734 736 sms
ve tvaru „Terezín, jméno, adresa, email“, nebo mailem
fialaj@seznam.cz. Počet míst je omezen počtem míst v autobuse,
přihlaste se proto co nejdříve!!!
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Terezín – Malá pevnost a projekce filmu Gavrilo Princip proces

Litoměřice – královské město Litoměřice skýtá spoustu
atraktivních cílů

poznávání okolí Litoměřic – hrad Házmburk, zámek
Libochovice, hora Říp, Roudnice nad Labem s čtvrtým
největším zámkem v ČR a ochutnávkou vína, Podřípský
pivovar Ctíněves, Muzeum ghetta Terezín, Magdeburská
kasárna Terezín…
V sobotu a neděli si budou účastníci zájezdu moci vybrat, podle
svého zájmu a fyzické kondice, zda se zúčastní turistického nebo
kulturního programu.
Přihlášky: do 30. 6., nevratná záloha 500 Kč do 30. 7.
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Podrobnosti budeme zveřejňovat na www.fkvsetin.cz.
Přihlášeným účastníkům pošleme upřesňující informace mailem.
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Zájezd do Terezína spojený s projekcí filmu Gavrilo Princip – proces
Itinerář zájezdu:
Pátek 12. 10.
Odjezd ze Vsetína 15:00
Odjezd z Val. Meziříčí 15:30 (bude-li přistupovat větší počet lidí ve Valmezu, jinak se pojede přes Zlín trasou o 30 min kratší)
Délka cesty 5 h (s přestávkou 30 - 45min)
20:00 příjezd, ubytování
21h večeře u sv. Štěpána (v objektu, kde jsme ubytovaní) spojená s degustací místního piva
Volný program

Sobota 13. 10.
7:00 – 8:00 snídaně u sv. Štěpána (cena 95 Kč)
Odjezd z Litoměřic v 8:00 h
Dále 3 (resp. 4) varianty programu:
a)

Turistická: výšlap na hrad Hazmburk
a) 8:30 příjezd do vsi Sedlec
b) pěšky na Házmburk (2,5 km)
c) 9:45 dosažení vrcholu Hazmburk s hradem
d) 10:00-11:00 prohlídka hradu (45 min, 90Kč)
e) 11:15 odchod do Libochovic (4,9 km)
f) Oběd nutno řešit svačinou. Na Hradě Házmburk je bufet se základním občerstvením.
g) 12:30 příchod do Libochovic
h) 12:45 odjezd do Terezína

b)

Kulturně-poznávací 1: Zámek Libochovice
a) 8:50 příjezd do Libochovic
b) 9:30-10:30 prohlídka zámku (100 Kč)
c) 10:45 – 12:30 oběd, případně procházka zámeckým parkem (v restauraci dle výběru – Černý orel, Na kopečku, Zámecký
šenk…)
d) 12:45 odjezd do Terezína

c)

Kulturně-poznávací 2: Terezín – komplet (kromě odpolední prohlídky Malé pevnosti je možno absolvovat prohlídku ghetta,
Magdeburských kasáren, muzea ghetta a v Terezíně tak strávit skoro celý den – nebude zajištěno v rámci zájezdu, vstupné na místě,
individuálně)
a) 8:10 příjezd Terezín
b) 9:00 – 11:30 prohlídka ghetta + Muzeum ghetta nebo Magdeburská kasárna (objekty jsou roztroušeny po Terezíně, takže i
tato varianta obsahuje drobnou městskou turistiku)
c) 11:30-12:30 oběd v restauraci dle výběru (např. restaurace Atypik – 5 min od muzea ghetta ). Malá pevnost je od
restaurace Atypik vzdálena 2,3 km (pěšky 37 min)

d)

Vlastní program - předpokládá se, že se účastníci zájezdu dopraví na 15:00 do Malé pevnosti, kde se zúčastní projekce filmu
Gavrilo Princip - proces

13:00 – Příjezd do Terezína (nebo dokončení pěšího přesunu k Malé pevnosti)
13:15-14:30 Prohlídka Malé pevnosti Terezín
15:00 – 18:00 Film Gavrilo Princip – proces promítaný v prostorách Malé pevnosti, kde byl vězněn Gavrilo Princip a další nezletilí atentátníci,
kteří se podíleli na vraždě Františka Ferdinanda d´Este
18:15 – odjezd do Litoměřic
Večer – volný program. Lze domluvit večeře a degustace piva (rezervace) v pivovaru Labuť nebo u Sv. Štěpána na 19:30 hodin

Neděle 14. 10.
8:00 – 9:00 snídaně u sv. Štěpána (cena 95 Kč)
Prohlídka Litoměřic 9-10 h
Odjezd z Litoměřic – 10:15h
Dále dvě varianty programu:
a)

Turisticko-pivařská: výšlap na horu Říp a návštěva Podřípského pivovar Ctíněves
a) 11 h příjezd do vsi Rovné
b) Pěšky na Říp (2,2 km)
c) 12h dosažení vrcholu Řípu, drobné občerstvení, Rotunda sv. Jiří (40 Kč)

d)
e)
f)
g)
h)
b)

13h odchod z Řípu
Pěšky do Ctíněvsi (3 km)
13:45 Podřípský pivovar Ctíněves, degustace piva, oběd (jednotné menu)
16.45 odjezd domů
20.45 příjezd Vsetín

Kulturně-poznávací a vinná: Roudnice nad Labem a zámek Roudnice s degustací lobkowiczkých vín
a)
b)
c)
d)
e)

10:50 příjezd do Roudnice
prohlídka města, oběd (samostatně)
13:00 -14:00 prohlídka zámku
14:00-16:00 degustace vína na zámku (cena za degustaci bude upřesněna – domluvíme dle zájmu, bude záležet na počtu
zájemců)
16:30 odjezd z Roudnice směr Ctíněves, kde se vinaři spojí s pivaři (dále platí bod a)/g, h)

Organizační časová osa:
Do 30. 6. předběžné přihlášky
Do 30. 7. zaplacena nevratná záloha 500 Kč/účastník
do 30. 8. stanovena konečná cena zájezdu
do 10. 9. doplacena celá částka, všichni účastníci si vyberou z nabízených možností programu
12. 10. odjezd
14. 10. návrat

Hlavní cíl zájezdu:
projekce filmu Gavrilo Princip – proces v Malé pevnosti v Terezíně (v místě, kde byli vězněni atentátníci, kteří zavraždili následníka
rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este). Kvůli této projekci je zájezd pořádán, proto předpokládáme, že se jí účastníci
zájezdu zúčastní.

Ubytování
Hostel u sv. Štěpána, Litoměřice
cena 300 – 400 Kč/osoba, noc
Kategorie A – 2 pokoje na jedno sociální zařízení (omezené množství, cena 400 Kč/osoba, noc), kategorie B, B economy (sociální zařízení
na patře, cena 300, 350 / osoba, noc)

Cena zájezdu:
Bude určena do 30. 8. podle počtu účastníků. Cena za zájezd by neměla přesáhnout částku 2000 Kč za osobu. Do 30. 7. je nutné zaplatit za
osobu nevratnou zálohu 500 Kč. V ceně zájezdu je doprava autobusem do Litoměřic, autobusové výjezdy v okolí Litoměřic, ubytování na
dvě noci, vstup do Malé pevnosti Terezín spojený s projekcí filmu Gavrilo princip -proces. Ostatní výdaje si hradí účastníci na místě sami.

Filmový a skutečný Gavrilo Princip

