
 



 



 

Program 54. RE 
 

Středa: 20. 05. 2015  
 
8:00 otevření prostoru Rally: 
- Otevření recepce 
- Kontrola správnosti umístění a fungování služeb, které organizují rally  
- Příjem posádek, kteří přijíždějí na Rally, 
- Registrační postupy (identifikace účastníků a určení místa pobytu), přijímání žádostí 
na   výlety (zástupce pořadatele zájezdu) 
12:00 - Otevření spotřebitelských a prodejních míst a stravování 
 

Čtvrtek: 21. 05. 2015 
 
8.00 – 22.00 - Příjem účastníků, kteří přijíždějí na Rally, 
18.00 – 22,00 – Hudební a taneční večer 
 

Pátek: 22. 05. 2015 
 
8.00      -  Odjezdy na plánované výlety 
  - Volno dle vlastního výběru 
  -  Individuální prohlídka města a jeho památek 
  -  Vybavení si zdarma můžete vypůjčit v turistických informacích 
 9.00     -  Zasedání Komitétu Rally 
17.00   -  Oficiální zahájení 54, Europa Rally (zimní stadion) 

18.00   -   22.00  -  Představení, večer hudby a tance, občerstvení 
 

Sobota: 23. 05. 2015 
 
8.00   - Plánované výlety 
          -  Individuální výlety 
          -  Individuální prohlídka města 
18.00 -  Představení, večer hudby a tance 
 

Neděle: 24. 05. 2015 
 
8.00   -  Plánované výlety 
          -  Individuální výlety 
18.00 - 22.00 Představení večer hudby a tance 
 

Pondělí:  25. 05. 2015 
 
9.00   -  Komitét Europa Rally 
12.00 -  Závěrečný ceremoniál Slavnostní ukončení RE 

14.00 -  Odjezd účastníků z Rally, uzavření oblasti rally a uzavření recepce    
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• Výlety jsou organizovány denně ve dnech 22, 23, 24 května 2015, minimální počet 

osob  pro uskutečnění výletů je 40 účastníků 

• Odjezd z oblasti sportovního a rekreačního centra (místa rally), v  9.00 

• Cena zájezdu zahrnuje: dopravu pojištění s klimatizovaným autobusem, oběd, 

úrazové   pojištění, vstupenky do navštívených míst, výlety budou v  angličtině nebo 

němčině. 

• Při každé cestě, je možné účastnit se her a soutěží s atraktivními cenami. 

1. OD STŘEDOVĚKU AŽ PO DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU 
 

trať: Swidnica - Włodarz - Zagórze Sl. - Hrad Grodno - Svídnice 
Doba trvání: 6 h 45 min 
Cena: 40 € 
Popis: Výlet začíná  poznáním podzemního zařízení "Włodarz", což je největší část 
komplexu "Riese". Vznikly v průběhu druhé světové války, rozkládají se na svazích 
Włodarz hory, nad a pod zemí s mnoha podzemními tunely, chodby a tajemné 
struktury vojenského charakteru.  Zagórze je jedním z nejmalebnějších míst v Dolním 
Slezsku; Po prohlídce zříceniny hradu Grodno, budou mít unavení účastníci výletu 
šanci probudit se během oběda v restauraci Fregata s krásným výhledem na 44 m 
hlubokou a 230 metrů dlouhou hráz  a jezero Lubachowskie. 
Další informace: www.wlodarz.pl, www.grodnozamek.pl 
Program: 
09:45 - prohlídka tunelu Włodarz 
11:15 - prohlídka hradu Grodno 
13:00 - vstup do hráze 
14:00 - oběd v Frege 
15:00 - Odjezd do Svídnice 
15:45 - návrat do Svídnice 
 
2.  DIVY STAVITELSTVÍ 
 
trať: Swidnica - Jaworzyna Slezsko - Strzegom - Jawor - Bolków - Swidnica 
Doba trvání: 9 h 
Cena: 40 € 
Popis: V polovině devatenáctého století, s rozvojem průmyslu v regionu byl vytvořen 
silný železniční uzel v Jaworzynie Śląskiej. Až do teď, milovníci techniky mají 
možnost pozorovat historické sbírky, včetně 40 parních lokomotiv, elektrických a 
dieselových lokomotiv a více než 50 vozů a dalších specializovaných vozidel. 
Účastníci si budou moci vychutnat všechny krásy technologie na speciální trase 
výroby motorů. Milovníkům motorek bude lákadlem výstava motocyklů Harley - 
Davidson. 
Gotická bazilika v Strzegomiu je jedním z největších církevních staveb v regionu - 
monumentální stěny: délka lodi 76 m, výška 26 m obsahují cenné sochy, fresky a 
obrazy. Od města žuly, jak se říká na Strzegomiu, vydáme se na Jawor, navštívit 
jeden ze dvou dochovaných kostelů zapsaných na světový mír a kulturního dědictví 
UNESCO. Pod vestfálského míru v Jawor, Hlohov (nedochovala se do dnešních 
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dnů), a Svídnice vytvořil pozoruhodné kostely postavené mimo starých městských 
hradeb ze dřeva, slámy a hlíny. Uvnitř obou kostelů vás ohromí obrazy, oltáře a 
historické varhany. 
Gotická tvrz v Bolkowie lze vidět z téměř každé části města; Kníže Bolek  také udělal 
inovace- věže luk, což je jediná stavba tohoto druhu v Polsku. V troskách hradu 
Bolkow je aktivní Bratrstvo rytířů, a každý rok je organizován, dobře známý v 
Evropě,Ffestival milovníků  gotické hudby. V chladné podzemní restauraci Piwnica 
Świdnicka (Svídnice Sklep) , budou účastníci výletu vychutnávat oběd a pak pěšky 
procházkou zpět do  rally  areálu.  
Další informace: www.muzeumtechniki.pl, www.bazylika.strzegom.pl, www.jawor.pl, 
www.zamek-bolkow.info.pl 

Program: 
09:30 - návštěva muzea průmyslu a železnice ve Slezsku 
12:00 - prohlídka baziliku Minor v Strzegomiu 
13:20 - prohlídka kostela Míru Jawor 
15:00 - prohlídka hradu Bolkow 
16:40 - oběd v suterénu radnice nebo catering pro sport a rekreačního centra 
18:00 - konec výletu a návrat do rally oblasti nebo nezávislý vyhlídkové staré město 
 

3.  Po stopách princezny Daisy 
 

trať: Swidnica - Auniversary - Lubiechowě - Swidnica 
Doba trvání: 7 hodin 30 min 
Cena: 40 € 
Popis: První zmínka o jedné z mnoha pevností Prince Swidnicko-Jawor Bolka Raw 
pocházejí ze třináctého století, ale největší rozvoj Książ Hrad připadá na rodinné 
panování Hochbergów, Jedna ze třech největších budov v Polsku (Malbork a hrad 
na. Wawel), stále skrývá tajemství, a to i v podzemních chodbách, kde působí 
Dolnoslezské geofyzikální observatoře na Akademii věd. Doplňují ohromující 
prostředí zámecké zahrady, parky a tak-zvané. Staré Książ, nebo uměle vytvořenou 
romantickou zříceninu. Na počátku dvacátého století. Nedaleko Lubiechowie, 
iniciativou Marie Terezie Cornwallis-západ, že princezna Daisy vytvořila botanickou 
zahradu s exotickými rostlinami. Jedním z hlavních stavebních kamenů v Palm 
House byla speciálně dovážená zmrzlá láva ze sopky Etna. 
Další informace: www.ksiaz.walbrzych.pl 
Program: 
09:30 - prohlídka zámku Ksiaz 
12:00 - procházka po starém Ksiaz 
13:20 - oběd na zámku Ksiaz 
15:00 - prohlídka Palm House 
16:00 – Odjezd do Svídnice 
16:30 - návrat do Svídnice 
 

4.  WROCLAW  
 

trasa: Swidnica - Wroclaw - Boleścin - Swidnica  
Doba trvání: 6 h 50 min  
Cena: 40 €  
Popis: Hlavní město Dolního Slezska má tradici více než 1000 let; přes velkou 
devastaci za války (více než 70% budov), obnovili většinu z nich. Dnes zapůsobí 
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historické staré město, třetí největší, nejstarší gotická radniční věž s hodinami. Oder 
prochází přes město, spolu se systémem vodních příkopů, které je spojeno 117 mosty a 

lávkami. Nejstarší část Wroclawi Cathedral Island je obývána nejméně od devátého století. 

Tam, kde je komplex kostelů, včetně kostela Archicathedral John Křtitele a kostel sv. 
Giles - nejstarší stavba v této části města. Proto již v blízkosti Panorama Racławicka 
je monumentální dílo, jeden ze čtyř panoramat z devatenáctého století, malované 
pod vedením Johna a Wojciech Kossak.  
Další informace: www.wroclaw.pl, www.dolnyslask.info.pl  
Program:  
10:00 - prohlídka Starého Města  
11:00 - prohlídka Panorama Racławicka  
12:00 - prohlídka katedrály ostrova  
14:00 - oběd v Katherine  
15:30 - Odjezd do Svídnice  
15:50 - zpět na Svídnice 
 

 
 
 

5.  SREBRNA GÓRA PEVNOST 
 
trať: Swidnica - Silver Mountain - Svídnice  
Doba trvání: 6 h 30 min  
Cena: 40 €  

Popis: Největší horská pevnost v Evropě, byla postavena Frederickem II po 
sedmileté válce. Skládá se ze 6 pevností a řadou opevnění a baštou lesa.  
Donjon pevnost je nejlépe dochovaná stavba, ze které můžete vidět na panorama 
okolních kopců například se Bardzkie hory a Sovích hor. 
Zajímavé město se zbytky stavebních konstrukcí Sowiogórskiej zubačky.  
Další informace: www.forty.pl, www.fortfan.net  
Program:  
11:00 - návštěva Fort Donjon  
13:30 - oběd Fregata  
15:00 - odjezd do Svídnice  
15:30 - návrat do Svídnice 
 

6.  SVATYNĚ  PANNY MARIE 
 
trať: Swidnica - Wambierzyce - Bardo - Swidnica  

Doba trvání: 7 hodin 30 min  

Cena: 40 €  

Popis: Svatyně Panny Marie Královny rodiny Wambierzyckiej stojí na místě, kde ve 

dvanáctém století John z Raszewa jako zázrakem znovu získal zrak když se modlil pod 

dřevěnou sochou Panny Marie. Tato událost je začátkem poutníků, stejně jako výstavba 

oltářních a novějších chrámů, z nichž pouze jeden byl  postaven v letech 1715 - 1723 

na tuto monumentální barokní baziliku vede 56 schodů po kamenném schodišti. Za 

zmínku stojí také Wambierzycka kalvárie, pohybující se betlém, kaple, muzeum a 

především - vyřezanou z lipového dřeva 28 palců velkou sochu Panny Marie.  
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www.wambierzyce.pl, www.bardo.pl  

 

Program:  

10:30 - hostující svatyni Panny Marie Královny rodin Wambierzyckiej  

12:30 - prohlídka baziliky Navštívení Panny Marie v Bardo  

13:50 - Výlet do Svídnice  

15:00 - oběd v Katherine  

16:30 - návrat do do Svídni 

 
 
 

7.  NA CISTERCIÁCKÉ CESTĚ 
 

trať: Swidnica - Abbey Henryków - Domácí Ziebice - Svídnice  
Doba trvání: 7 hodin 20 min  
Cena: 40 €  
Popis: Opatství v Henrykow se datují do roku1222Když vévoda Duke Bearded vydal 
zakládající listinu je Wroclawské katedrále kanovníkem. 
Toto místo je také známé pro mimořádný doklad s názvem Kniha Henrykowska, kde 
je uložena první věta v polštině. Po období rozvoje v roce 1810 l pruský král Friedrich 
Wilhelm III vyhlásil verdikt Secularriization a klášter byl používán jako sídlo velmože. 
V roce 1949 se opatství vrátilo zpět do rukou cisterciáků. Zvláštní pozornost si 
zaslouží: farní kostel sv. Nanebevzetí Panny Marie a Jana Křtitele. Nedaleko je  
téměř 100 let staré muzeum domácnosti Ziębice, kde je jednou z hlavních atrakcí  
největší  sbírka v Evropě, žehliček, spolu s nejstarší  žehličkou v Polsku z roku  1655. 
mimořádné dokumentu s názvem Kniha Henrykowska, kam jste uložili první věta v 
polštině. Další informace: www.henryków.eu, www.muzeumziebice.pl  
Program:  
10:20 - prohlídka opatství  
12:10 - prohlídka pro domácnost v Ziębice  
13:30 - Výlet do Svídnice  
14:40 - oběd v suterénu radnice nebo catering pro sport a rekreačního centra  
16:20 - konec cesty a návrat do rally oblasti nebo nezávislý vyhlídkové staré město 
 
8 FORTRESS Klodzko 
  
trať: Swidnica - Pevnost Kłodzko - Svídnice  
Doba trvání: 7 hodin 30 min  
Cena: 40 €  

Popis: Klodsko ležící na Jantarové stezce lahůdkou je dokonale zachovalé 
středověké městské uspořádání a velké výškové rozdíly uvnitř starého města až do 
60 metrů mezi řeku a hradem. Část budov byla zničena v důsledku války, některé 
šachty stěny vícepodlažních suterénu, byly zničeny povodní v roce 1997. Nicméně, 
mnoho památek se zachovalo barokní klášter, radnice, gotický most a mnoho dalších 
architektonických pokladů. Nad starým městem se nachází 30 ha Kladské pevnosti, 
postavená na místě starého hradu. Atrakcí v pevnosti jsou v letních měsících 
organizovány zábavné historických bitvy.  
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Další informace: www.klodzko.pl, www.citywalk.info, www.fortfan.net  
 
Program:  

10:30 - navštívíte pevnost  
13:20 - prohlídka starého města v Kłodzk  
14:20 - Výlet do Svídnice  
15:00 - oběd na radnici nebo catering pro sport a rekreačního centra  
16:30 - konec cesty a návrat do rally oblasti nebo nezávislý vyhlídkové staré město  
  

9 COMPLEX RIESE 
  
trasa Svídnice - Gross-Rosen - Osówka - Swidnica  
Doba trvání: 6 hodin  
Cena: 40 €  
Popis: Krycí jméno Riese určena jako sít koncentračních táborů Gross-Rosen, 
umístěných v horách Sowichi Książu v souvislosti s výstavbou druhého Hitlera, 
podzemních továren Obóz Gross-Rosen byla založena v srpnu 1940, a vězni 
pracovali v nejbližším žulového lomu. První transport přijel do tábora  02.8.1940, 
V únoru1945 sovětská armáda dosáhla tábora  a vězni byli evakuováni. V březnu 
1947 byl oficiálně předán polskými orgánum. V současné době existuje Muzeum 
Gross-Rosen.  
Podzemním městě Osówka je k dispozici k prozkoumání  1800m. Úzkými chodbami 
sáli se protíná bočními uličkami, které tvoří podzemní bludiště. Některé trasy proletí 
podzemní řeka. Vzhledem k nízkým teplotám přetrvávajícím tady - a to i v létě - 
nezapomeňte teplé oblečení.  
Další informace: www.gross-rosen.eu, www.osowka.pl, www.ksiaz.walbrzych.pl  
Program:  
09:40 - prohlídka Gross-Rosen  
13:30 - prohlídka Osówki  
15:00 - oběd v Frege  
16:30 - ukončení akce 
 

10.  PROCHÁZKA SVÍDNICÍ 
 
trať: Osir - Central Park - Katedrála - Tower Hall - Muzeum 
staré obchodní -Kościół míru - minipivovar 
Doba trvání: 7 hodin 30 min 

Cena: 25 € 

Popis: Swidnica je známý pro své zeleně, bude proto 
expedice kolem města začne od procházky největší 
městský parkem v pl. John Paul II, kde budete uvítáni 
monumentální gotickou katedrálou kostel St .. 
Stanisław a Václav z okny 18 metrů a 100 metrů 
vysoká věž. 
Staré město s jeho původním středověkým městským 
rozložení, zaujme bohatými domy, čtyři fontány se 
nacházejí ve čtyřech koutech náměstí a radniční věž 
která byla zrekonstruována a nahradila věž, která se 
zhroutila v roce 1967. 
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