
Banát 
neuvěřitelný 
kraj 

Snad to nejdůležitější... 

Zdravotní stav a pojištění 

Každý účastník musí být v dobrém zdravotním stavu 

a zajistí si cestovní pojištění na cestu i pobyt. 

 

Cena a storno podmínky 

5.750 Kč*) 

Cena zahrnuje dopravu (bus, doprava na místě) z 

Brna a zpět, ubytování, polopenzi v Rumunsku.  

*) V případě nepříznivé změny kurzu nebo cen může být cena akce 

navýšena až o 15%. 
 

Při odhlášení  40 a méně dní před akcí činí storno-

poplatek 60% ceny, pokud účastník za sebe neseže-

ne náhradníka. Záloha se vrací jen tehdy, pokud 

sám účastník za sebe sežene náhradníka. 
 

Přihlašování 

1. Místo si rezervujte na www.malaliska.cz/banat 

2. Pošlete nevratnou zálohu 2.000 Kč na účastní-

ka na účet klubu č. 2000220088/2010, var. sym-

bol 130601. Teprve pak je rezervace účinná. 

3. Celková cena je splatná do 10. 5. 2013 na tento 

účet.  
 

Zvláštnosti cestování s námi 

Nejsme cestovní kancelář a akce pro nás není výdě-

lečná a pro vás dotovaná. V podstatě vyjíždíme do 

Banátu jako parta, rozpočítáváme náklady a jaké si 

to uděláme, takové to budeme mít.  

Během akce ovlivníte, co se bude dít, můžete při-

spět ke společné zábavě a dobré náladě. Počítáme 

s posezeními u kytar, společným grilováním apod.  

Účastníci by měli vědět, že se akce účastní dobro-

volně a na vlastní nebezpečí a budou respektovat 

pořadatele. 
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Co nás čeká... 
Plán programu 

1. den: Odjezd z Brna přes Slovensko a Maďarsko do 

rumunského Banátu. Cestou se plánuje přestávka v 

Szegedu v Maďarsku (odtud je známý guláš). Městem 

protéká řeka Tisa, je tu několik velmi starých pamá-

tek. Večer budeme ve Svaté Heleně. Ubytování. 

2. a 3. den: Poznávání života ve Svaté Heleně a příro-

dy v okolí. Vesnice je vzdálena asi hodinu pěšky od 

toku Dunaje, kde je možnost si domluvit výlet na loď-

ce. V dědině si lze půjčit kolo, vyjet si na koni, zajít 

na pivo... V pondělí (3. den) podnikneme celodenní 

pěší výlet kolem jeskyní a skal (18 km).  

4. den: Pěší přesun ze Sv. Heleny do vesnice Gerník, 

asi 4 hodiny. Věci pojedou autem. V Gerníku se ubytu-

jeme. 

5.—7. den: Poznávání života v Gerníku. V Gerníku je 

česká pekárna, opět si lze půjčit koníka na vyjížďku. 

Lze se koupat v tůních, procházet se po pastvinách. 

Díky vápenci je okolí vesnice mimořádně malebné, 

bohaté na závrty a skalní útvary. Všechny uvidíme. 

8. den: Pěší (nebo auto?) přesun do Sv. Heleny, ubyto-

vání na jednu noc. Prožijeme poslední noc v Banátu. 

9. den: Brzo ráno odjezd domů, večer už budeme v 

Brně. 

V létě roku osmnáctistého dvacátého osmého se 

vypravili dva průzkumníci z řad těch, kteří se 

chystali odejít za lepším z Čech až do rumun-

ského Banátu, na namáhavou pouť směrem na 

jih. Podle kronik se jmenovali Martin Mareš a 

Michal Glazer. Když se vrátili, vyprávěli, že byli 

přátelsky přijati, že tato země je krásná, velmi 

úrodná, že tam roste krásná pšenice, ovoce a 

víno. Povzbuzeni jejich zprávami vydali se vy-

stěhovalci na pochod za novou nadějí. Na vý-

strahy sousedů pak odpovídali slovy věštby: 

"Země Česká bude příští válkou rozdrobena a 

pohlcena. Potom my, osídlenci z Banátu, se 

vrátíme, zemi znovu zřídíme a zaplníme ji no-

vým a lepším národem.“            Z krajanské kroniky 

Svatá Helena, Gerník, Bígr, Rovensko, Šumice, 

Eibentál jsou jména vesnic, které založili naši 

předkové na karpatských hřebenech nad soutěs-

kou Dunaje. Drsný kraj je rájem turistů. České 

vesnice jsou propojeny značenými turistickými 

cestami, které vedou kolem nejatraktivnějších 

míst, kolem jeskyní, vodních mlýnků a krasových 

kaňonů. Jako by se tu čas zastavil. Do dnešních 

dnů si krajané v Banátu uchovali zvyky a tradi-

ce, které si přivezli z domova. Zvláštní kontrast 

české a balkánské atmosféry dostane i vás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava 

Celá výprava vyrazí autobusem pana Hrůzy, z 

Brna přímo do Svaté Heleny, největší české vesni-

ce v Banátu. Vyjedeme ráno a večer už tam bude-

me (resp. možná už v pátek večer a o to dřív bu-

deme v cíli). Na místě se budeme pohybovat po 

vlastních, případně využijeme pomoc místních. 

Ubytování 

V Banátu strávíme celkem 8 nocí. První tři a po-

slední budeme u rodiny Mockovy ve Sv. Heleně, 

čtyři prostřední noci budeme u pana Boudy v Ger-

níku. Spíme v chalupách, každý má postel s po-

vlečením, kuchyňka, WC a koupelna jsou společ-

né. Více: http://www.banat.cz/

chalupy_katalog.htm 

Stravování 

Na cestu do Rumunska (necelý den) si přibalte 

velkou svačinu. Po cestě je plánovaná zastávka v 

Szegedu v restauraci, kde je možno si objednat 

vydatnou polévku (asi 70 Kč).  

Ve Sv. Heleně i Gerníku máme k ubytování zajiš-

těnu polopenzi—tradiční místní stravu. Potraviny 

lze běžně nakoupit na místě, přesvědčte se na 

http://www.banat.cz/ceske_vesnice.htm (Sv. 

Helena, Gerník) 

Během května pro přihlášené zorganizujeme v 

Olomouci schůzku, kde detailně projdeme akci 

a domluvíme podrobnosti.  

Když se řekne Banát... 


