
POKYNY K BANÁTU 2016 

Drazí kamarádi a přátelé,   

konečně jsem se dostal k tomu, abych 

připravil pokyny k Banátu, a tady jsou. Dobře 

si vše pročtěte a promyslete. 

Sraz a cesta do Banátu: V pátek 19. 8. 2016 

v 17.00 u klubovny na Zukalově ulici. 

Autobus bude stát u obchodu za křižovatkou 

u ZŠ Boženy Němcové. Zde neparkujte! Po 

domluvě je možnost nastoupit ještě v Brně. 

Cesta trvá cca 17 hodin, proto se na ni dobře 

připravte jak psychicky, tak zábavou, jídlem a 

pitím. 

Příjezd: V neděli 28. 8. 2016 cca v 6.00 ke klubovně. Přesný čas příjezdu upřesníme při cestě zpátky na webu. 

Doprava: Jako je naším zvykem, cestovat budeme Autobusy Galeja. Pojedou s námi řidiči Péťa Vaněk a jeho syn 

Lukáš. Pojedeme naší oblíbenou Karosou z prostého důvodu - je krátká a všude se vleze (snad).  

Pojištění: Před odjezdem se nezapomeň pojistit. Nezletilí oddíloví členové se pojistí povinně! Ostatním pojištění 

doporučuji. 

Ubytování:  Pokud nepočítám noc cesty, kterou strávíme v autobuse, budeme spát celou dobu pod stanem. První noc 

přespíme na tábořišti v kaňonu řeky Nery. Další tři noci pak ve vesnicích vždy v jedné rodině na jedné zahradě. 

Poslední tři noci v Eibenthálu nebudeme bydlet v rodině, nýbrž na zahradě českého penzionu „U Medvěda“. Stany 

máme oddílové, pokud však máš možnost vzít svůj vlastní stan, určitě jej vezmi. Spát budeme po 2-3. 

Strava: Kromě prvních dvou dnů (viz. níže) je zařízena polopenze v rodinách (večeře, snídaně). Na den dostane každý 

sladkost a neslazenou minerální vodu. Bude také možnost si připravit svačinu ze zbylé snídaně. Slazené půl litrové 

minerálky a pivo (pro dospělé) bude mít k prodeji řidič za 20 Kč. 

První dva dny: Z předběžného programu víš, že první dva dny budeme 

putovat kaňonem řeky Nery. Do kaňonu se autobus samozřejmě 

nedostane a tak nezbývá, než si všechny věci nést s sebou. V těchto dvou 

dnech (sobota a neděle) je strava a pití vlastní. První společné jídlo bude 

tedy až nedělní večeře na Rovensku. Chceš-li si v kaňonu uvařit teplou 

večeři (čaj, kávu), musíš si nést svůj vlastní plynový vařič a ešus. 

Oddílových plyňáčků je jen několik a rozhodně nevystačí pro všechny. 

V neděli (snad) potkáme autobus na Rovensku, kde všechny nepotřebné 

věci odložíme. 

Jak se sbalit: Doporučuji, aby sis vzal velký turistický batoh a malý příruční batůžek. První čtyři dny (údolím Nery a 

z Rovenska přes Gerník do Svaté Heleny) zajisté půjdeš s velkým batohem. Malý necháš v autobuse společně 

s nepotřebnými věcmi. Jelikož autobus potkáme v neděli na Rovensku, můžeš se zde přebalit. Autobus dále potkáme 

až ve Svaté Heleně. Dále budeme podnikat jen jednodenní výlety s malým batohem a autobus nám již bude stále 

k dispozici.  

Co s sebou: platný pas nebo občanský průkaz, pojištění, kartičku zdravotní pojišťovny, spacák a karimatku, zelené 

oddílové tričko (členové), pevnou rozchozenou turistickou obuv, pláštěnku, teplejší bundu (softshellku) a kalhoty, 

oblečení na spaní, hygienu, ešus, hrnek, zavírací nůž, utěrku, lžíci, vařič, baterku (čelovku), lehké boty na přezutí na 

večer (huarache, sandále), léky pro vlastní potřebu a osobní lékárničku, sluneční brýle, pokrývku hlavy, plavky a 

ručník, sáčky nebo fólii na svačinu. 



PROSÍM ODDÍLOVÉ ČLENY, ABY PŘIŠLI VE STŘEDU 17. 8. 

V 16.00 KE KLUBOVNĚ. POSTAVÍME VŠECHNY STANY, 

ABYCHOM VEDĚLI, V JAKÉM JSOU STAVU. V PŘÍPADĚ 

ŠPATNÉHO POČASÍ SLEDUJTE WEB. DÍKY 

Vlastní útrata: V Rumunsku se platí Leiemi (1 lei = cca 7 Kč). Ceny jsou v přepočtu podobné jako u nás. Jelikož je 

ubytování i strava v ceně, není potřeba si s sebou brát mnoho lei. Navíc na Rovensku, v Gerníku a ve Svaté Heleně se 

dá platit Českými korunami (v Eibenthále a v Bígru jen leiemi). V těchto vesnicích je také možnost vyměnit v obchodě 

koruny za leie a naopak (pokud však mají dostatek peněz v kase). Kurz je takový, jaký si babička určí, ale velmi 

podobný tomu ze směnárny. Ve vesnicích se rozhodně nedá platit kartou. 

Co je v ceně: V ceně zájezdu je doprava autobusem, ubytování pod stanem se snídaní a večeří, noc v kaňonu Nery, 

sladkost a 1,5l neslazené minerálky na každý den (vyjma prvních dvou dnů), projížďka na lodičkách po Dunaji, 

překvapení. 

Co není v ceně: pojištění, strava na první dva dny, vlastní útrata, vstupy (ve vesnicích je možnost navštívit malinká 

muzea, pojedeme také do Baile Herculaine, kde mohou dobrovolníci strávit chvíli v místních lázních, po zpáteční 

cestě se nejspíše stavíme do maďarského Szegedu, kde se nacházejí lázně). 

Předběžný program:  
pátek 19. 8.  
podvečerní odjezd do Banátu  
sobota 20. 8.   
příjezd do Sasca Romana a pěší přechod malebným údolím 
řeky Nery a údolím potoku Beu, na které se nachází 
krasové vodopády, přespání v kaňonu řeky  
neděle 21. 8.        
pokračování přechodu podél řeky Nery přes rumunskou 
vesnici Sopotu Nou do nejvýše položené české vesnice 
Rovenska, spaní u krajanů 
pondělí 22. 8.   
pochod z Rovenska kolem rumunských salaší, přes vodní mlýnky „U Petra“ do největší české vesnice Gerník, spaní u 
krajanů 
úterý 23. 8.   
přechod z Gerníku do Svaté Heleny, spaní ve Svaté Heleně u krajanů 
středa 24. 8.   
procházka v okolí Svaté Heleny (Kulhavá skála, vyhlídka nad Dunajem, k bývalé vesnici Sv. Alžběta), případně 
projížďka na koních, vlastní program ve vesnici, podvečerní přesun do Eibenthalu nebo ranní odjezd ze Svaté Heleny 
do lázní Baile Herculane a túra na Domogled, spaní v českém penzionu „U Medvěda“ 
čtvrtek 25. 8.   
nejdelší přechod (26km) celého putování (avšak s minimálním vybavením) po žluté značce z Eibenthalu přes vyhlídku 
Znamana a přes hřeben Ravna do poslední námi navštívené vesnice Bígr, večerní přesun autobusem zpět do 
Eibenthalu, spaní opět „U Medvěda“ 
pátek 26. 8.   
výlet do jeskyně Ponicova lodičkami Dunajskou soutěskou, prohlídka hlavy Decebala – 55m vysoké sochy vytesané ve 
skále, procházka okolím Eibenthalu (doly na Ubánji, vyhlídkový okruh) nebo vlastní program ve vesnici, poslední 
přespání „U Medvěda“ 
sobota 27. 8.   
balení a odjezd do ČR, po cestě krátká prohlídka 
maďarského Szegedu 
neděle 28. 8.  
příjezd do ČR v ranních hodinách 
 
Banát je pro nás akce zcela nová. I přes to, že jsem v Banátu vloni byl a připravoval jej tak, aby vše klaplo, je možné, 

že ne vše vyjde podle mých představ. Cesty pro autobus nemusí vždy být dostatečně široké, aby jimi projel. Může se 

tedy stát, že se do některých míst vůbec nedostane. Proto prosím o shovívavost a trpělivost. 

Pokud jsi ještě neposlal přihlášku 

nebo nezaplatil akci, učiň tak ještě 

dnes. Máš-li nějaký dotaz, neboj se 

napsat mail DiBovi 

(adam.weicht@seznam.cz).  


