
Zpráva ze schůzky se Štěpánem Slaným z organizace Dovolená Banát 

Expedice Banát 19. - 28. 9. 2014 

 

Jedná se o studentskou poznávací cestu (zajištěn 8x nocleh s bohatou polopenzí) 

Kapacita ještě není plně obsazena – možnost vzít kamaráda, rodinného příslušníka 

Pedagogický dozor (Kozlíková, Susová, Titěrová, Brůhová, Mráček), zdravotník, řidič, průvodci i 

překladatelé stále k dispozici 

Neustále je také možný převoz osob i zavazadel, pěší výlety tedy pouze s baťůžkem (v žádném případě 

se stanem či dalšími zavazadly)!!! 

Program je možné kdykoli upravit podle počasí a aktuálních potřeb studentů, ale pěší výlet nikdy není 

delší než 20km 

Rumunsko: země EU, Banát leží na hranicích se Srbskem, je velký jako Liberecký kraj, ale je v něm jen 

několik vesnic nejvíce právě těch českých, patří tedy k nejbezpečnějším oblastem v Rumunsku; 

organizace Dovolená Banát (web, FB stránka) spolupracuje s organizací Člověk v tísni i cestovní 

kanceláří Kudrna, pořádá i hudební festival v Banátu, teplické gymnázium již s nimi jede 8. rok a vždy 

bez problémů, jezdí s nimi i ZŠ a univerzity, na základně je k dispozici bazén, fotbal, šipky a různé hry  

Cesta z Ústí n. L. do rumunského Eibenthalu přes Maďarsko autobusem pro 49 osob (autobus 

s klimatizací, wc, video a tv, prodej nápojů, polohovatelné sedačky); řidič hovoří rumunsky, jezdí cestu 

ČR-Maďarsko-Rumunsko několikrát měsíčně 

Podnebí poměrně rozmanité, zažili jsme záři extrémně teplé a také jeden rok moc nevyšlo počasí, 

každopádně průměr v noci je cca 15 stupňů, ve dne jsou teploty zcela příjemné přes 20 stupňů a výše. 

Výhled však můžeme sdělit někdy na začátku září, aby se studenti mohli lépe připravit. Každopádně 

doporučujeme nepromokavou bundu (pláštěnku), pevnou, ale pohodlnou obuv 

Energie: mobil je možné nabíjet téměř každý den, vyjma  vyhlídky Znamana, kde spíme pod širákem. 
Je potřeba myslet na to, že oblast není zcela pokryta signálem a občas se funkce mobilního telefonu 
smrsknou jen na fotografování, proto prosím rodiče, aby nepanikařili, zprávy na web školy budeme dávat 
pravidelně; zásuvky jsou v Rumunsku evropské, free wifi bude k dispozice ve vesnicích Gernik a Sv. 
Helena 
 
Voda: na naší základně "U Medvěda" jsou tři sprchy, jedna v domě, kde je klasika - bojler, sprchový 
kout, splachovací záchod, umyvadlo a dvě kempové. V rámci hospody jsou ještě další splachovací 
záchody, pisoár a umyvadlo na denní hygienu. Pitná voda neustále k dispozici. 
 
Jídlo: bohatá polopenze vše z domácích zdrojů (bio kvalita) od místních hospodářů, z banátské snídaně 
většinou něco zbyde, což samozřejmě necháváme studentům, kteří si to rozeberou jako svačinu. Není 
problém se dozásobit v nějakém místním krámku sušenkou apod. S sebou doporučujeme „hladovým 
krkům“ přibalit trvanlivou šišku salámu či nečokoládové sušenky, na základně je kompletně vybavená 
kuchyň, takže je možné si i ohřát čínskou polévku apod. Na cesty s sebou vozíme gril a zásoby točené 
kofoly a pitné vody 
 

S sebou: průkaz pojištěnce, OP či pas, příruční baťůžek na pití, svačinu a doklady, nepromokavou 

bundu, již vyšlápnutou obuv, spacák, karimatku, stan (domluvit se se spolužáky), dostatek oblečení i 

bot (autobus je uveze) 

Čím udělat v Rumunsku radost: pastelky, knihy, modelína, papíry, oblečení, do 15. 9. mají rumunské 

děti prázdniny, takže k nim přijedeme na začátku školy a pokusíme se jim udělat radost 



 

 

Program:  

19.9. odjezd autobusem z ČR v odpoledních hodinách 

20.9. 

V dopoledních hodinách přijedeme do Sopotu Nou, kde přeložíme věci z autobusu do 

dodávky. Následně si protáhneme ztuhlá těla z autobusu 8 km výšlapem do české 

vesnice Rovensko, večeře, přespání v domech. 

21.9. 

Ráno posnídáme a vydáme se na 15 km dlouhý pěší výlet do další české vesnice 

Gerniku, cestou zastávka u Petrových mlýnků, na Gerniku večeře a spaní ve stanech. 

22.9. 

Po snídani se pěšky vydáme z Gerniku do další české vesnice Svatá Helena, kde 

nasedneme na autobus a přesuneme se na základnu U Medvěda v Eibenthale, kde 

na nás bude čekat večeře, spaní ve stanech. 

23.9. 

Pozdní snídaně a odpočinkové dopoledne. Odpoledne vyjdeme na vyhlídku Znamana 

804 m.n.m, kde budeme grilovat, posedíme/zazpíváme u ohně, spaní pod širákem/ve 

stanech. 

24.9. 

Snídaně a dopoledne na vyhlídce Znamana. Kolem poledne se přesuneme na 

Eibenhal a vydáme se autobusem k Dunaji. Projdeme si jeskyni Ponicova a 

proplujeme Dunajskou soutěskou. Poté se vrátíme zpátky na základnu k Medvědovi. 

25.9. 

Výlet na skálu Traskavec 668 m.n.m - 20 km, s krásným výhledem na majestátní 

Dunaj, návrat autobusem na základnu, večeře, rozloučení se základnou. 

26.9. 

výlet autobusem do lázní Baile Herculane. Koupání v termálních bazénech nebo 

dobrovolníci můžou jít na horu Domogledul 1105 m.n.m - cca 4 hodinový výlet.  

27.9. balení, (návštěva školy), loučení, v odpoledních hodinách odjezd 

28.9. návrat do ČR v dopoledních hodinách 

 

 


