ORGANIZAČNÍ POKYNY A ZÁKLADNÍ
INFORMACE
Důležitá předmluva:
Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli vyrazit s námi za dobrodružstvím. Důrazně Vás ale žádáme - berte následující
řádky s velkou váhou a důležitěji než obvykle a všechna doporučení plně respektujte! Vydáváte se do míst, kde
se čas zastavil před mnoha a mnoha lety.
Nemyslete si, že když si zapomenete něco zabalit, jen tak si to skočíte v Eibentálu koupit do obchodu... tedy
pokud se nechcete pořádně projít ☺.
Pokud se zodpovědně připravíte a nic nepodceníte, užijete si dobrodružství v plné míře a dle Vašich představ!

Praktické na úvod aneb co je potřeba pohlídat-zajistit před odjezdem?
Každý účastník školní akce bude mít před odjezdem následující dokumenty:
o PLATNÝ CESTOVNÍ PAS (nemusí být s nějakou lhůtou) – NAD 15 LET STAČÍ OP
o platný zdravotní posudek - NEPLATÍ PRO DOSPĚLÉ ÚČASTNÍKY
o prohlášení o bezinfekčnosti - NEPLATÍ PRO DOSPĚLÉ ÚČASTNÍKY
o kopii kartičky zdravotní pojišťovny
o PLATÍ POUZE PRO ŽÁKY ŠKOLY: odevzdat nejpozději do 5. června 100Kč p. uč. Chalušovi na zajištění
cestovního pojištění. Dospělí účastníci si zajišťují pojištění sami (kdo chce, můžeme mu ho zařídit spolu
s dětmi)

Co s sebou?
aneb na začátek trochu informací k zavazadlům – aby bylo jasno:
ideální a doporučené zavazadlo = KROSNA / TURISTICKÝ BATOH !!!
CO BUDE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ VAŠÍ VÝBAVY (KROSNY)?
o stan (do dvojice, trojice...)
o spacák, karimatka, polštářek /využijete i v buse/
o batůžek (na výlety-turistické pochody v místě, takže ideální nějaký funkční a pohodlný)
o pláštěnka, popř. nepromokavá bunda
o pokrývka hlavy (jakákoliv), sluneční brýle
o dlouhé kalhoty (tepláky/sportovní/šusťáky ....)
o oblečení na noc ve stanech / na salaš pod širák – pozor, může být chladno!
o opalovací krém, sprej/krém/něco proti hmyzu! /velmi užitečné/
o ručník (raději 2 ručníky)

o hygienické potřeby – dle vašich zvyklostí, sprcha a podobné záležitosti jsou v místě, jedná se však o
improvizované zařízení, voda je ohřívána sluncem, sociální zařízení je nově postavené. V případě nutnosti
je v přilehlém baráčku k dispozici plně vybavené sociální zázemí.
o jiné potřeby, např. elektrická zařízení – velmi s rozvahou!!! Nikdo Vám za ně nebude ručit a rovněž bude
omezen přístup k elektrické energii. Zároveň berte v potaz, že místo rumunského Banátu je velmi slabě
pokryto sítěmi mobilních operátorů, velmi často se stává, že se chytne signál srbského operátora, který
má velmi vysoké sazby. CELÝ ORGANIZAČNÍ TÝM VÁS ŽÁKY (A RODIČE) DŮRAZNĚ ŽÁDÁ, ABYSTE
ZANECHALI MOBILNÍ TELEFONY A TABLETY DOMA.
o funkční baterka / čelovka - NUTNÁ!!! – hlavně na svícení do stanu, v noci po cestě na záchod a
navštívíme i místa, kde nebude světlo – např. krápníkovou jeskyni
o láhev na pití – důležité na výpravy!
o KáPéZétku – dobrovolná (turisté vědí)
o nezapomeňte si sbalit drobné sportovní potřeby (žádná lehátka na moře!!), společenské hry či knihu na
čtení
o

SPECIÁLNÍ BOD: OBUV

!!! každý bude mít v místě funkční, pevnou, plnou turistickou obuv !!!
– na výpravy a výlety bude nezbytná (nikdo nepůjde v sandálech, pantoflích či tak něco – z důvodu
bezpečnosti), v místě ubytování a po cestě autobusem můžete mít na nohách co chcete...
o SPECIÁLNÍ BOD: PENÍZE (kapesné)
V Eibentále U Medvěda (na místě pobytu) můžete bez větších problémů platit českými penězi, zrovna tak ale
i Eury a samozřejmě rumunskou Lei. Na místě bude fungovat něco jako „bufet“ (nečekejte ale hamburgry a
smažený hranolky, na druhou stranu bude k dispozici třeba točená kofola a různé slané pochoutky atd.),
rovněž je ve vesnici obchod.
Na výlety (vč. ostatních českých vesnic – navštívíme celkem 3) je dobré mít rumunské Leie (případně eura)
dle uvážení (ceny jsou stejné/levnější jako u nás, Lei lze sehnat v každé větší směnárně-bance).

Stravování:
Stravování v Banátu je specifické. Den budeme začínat vydatnou pozdější snídaní a poté až večeří. Připravte
se na to, že půjde o místní kuchyni, která se bude připravovat často z místních zdrojů. Hodně se využívají
zemědělské plodiny a z masa pak nejčastěji mleté nebo kuřecí. Čekají Vás však dobroty, na které se budete
těšit, protože Vám díky bohatému programu pořádně vyhládne. Zároveň si zabalte dostatečné zásoby, klidně
si i s naším dohledem budete moct něco uvařit na vařiči. Není problém se dohodnout na čemkoliv.

Expediční hra
V průběhu celé expedice bude probíhat „celotáborová“ hra, která sklidila velký úspěch v minulé expedici.
Připravte se na týmové soupeření :)

Festival českých filmů a koncert projektu JUMO
Po dobu našeho pobytu a v rámci družby s našimi krajany budou ve večerních hodinách ve vybrané dny
promítány vybrané české filmy a pravděpodobně 6. den koncert antiprojektu JUMO.

Informace k místu pobytu

Eibenthal – Tisové údolí je jedna z českých vesnic založených českými kolonisty v
Rumunsku počátkem 19. století. Dodnes zde žije asi 300 českých obyvatel a také
několik rumunských rodin. Společně se sousední vsí Ujbánie tvoří v současné době
největší českou komunitu v Rumunsku.
Obec leží pouhých 6km od Dunaje, respektive přehrady Železná vrata, která zde tvoří
přirozenou hranici se Srbskem. Nejbližší město Oršova (asi 15 tis. obyvatel) je
vzdáleno 40km. Vesnice se rozkládá v malebném úzkém údolí říčky Tisovice, které je ohraničené strmými
stráněmi a táhne se směrem nahoru až k dolům Baia Nouă. Český jazyk je zde na poměrně dobré úrovni a
ve většině rodin je používán jako jazyk mateřský. Je však obohacen mnoha rumunismy, vzniklými jak
překladem, tak přímým převzetím a oproti současné češtině také mnoha archaickými výrazy, dnes již u nás
nepoužívanými.
Hospoda “U MEDVĚDA“ bude po celou dobu expedice naší
hlavní základnou. Budeme zde podnikat bojové porady, plánovat
dobrodružné akce, vymýšlet taktiku v expediční hře. K mání bude
vychlazený točený Ursus (pro dospělé), točená kofola, studená
zmrzlina a další pochoutky. Rovněž zde budeme ochutnávat místní
speciality. Hospoda U Medvěda má také vlastní turistické razítko a
svůj legendární běh na Kovárnu. Koupíte i turistickou mapu Banátu,
pohledy, poštovní známky, turistické známky a etikety, banátská
rumunská trička, gernický školní kalendář, domácí medy, sýry,
slivovice, višňovky, čaje, háčkované banátské panenky, dřevěné
kolébky, katapulty, tácky atd., vše od našich krajanů.
naše základna + kemp

UPRAVENÝ Program expedice
16.6. pátek
17.6. sobota

18.6. neděle
19.6. pondělí
20.6. úterý
21.6. středa
22.6. čtvrtek
23.6. pátek
24.6. sobota

odjezd z Prahy z Hl. nádraží ve večerních hodinách (cca 19:00)
příjezd do Svaté Heleny (zde menší občerstvení a fasování lahve vody, možnost nákupu
v místním obchůdku) a přechod do Gerniku (české vesnice, vzdálenost cca 20 km),spaní ve
stanech u místní rodiny na zahradě, setkání s krajany, večeře u krajanů
přechod z Gerniku do Rovenska (české vesnice, vzdálenost cca 17 km), spaní ve stanech u
místní rodiny na zahradě, setkání s krajany, večeře u krajanů
dle aktuálních dispozic pochod dolů z Rovenska do obce Ljubkova k Dunaji, přesun
autobusem do Eibenthalu (naše vesnice), ubytování, rozdělání tábora, aklimatizace,
volnější den, cesta autobusem k dunajské soutěsce - plavba na lodičkách soutěskou,
prohlídka jeskyně Ponicova (potřeba baterky) a výšlap na vyhlídku nad Dunajem (4 km),
pro zdatnější výstup na nově zbudovanou trasu na vrchol Traskavec (1000 m převýšení),
kdo si netroufne, bude upravený program v okolí vesnice,
výstup na vyhlídku Znamana (9 km), na vyhlídce grilování, táborák, spaní pod širákem,
jeden z nejhezčích večerů v Rumunsku,
sestup z vyhlídky přes bývalé doly a hornickou vesnici Baia Noua (10 km) zpátky na
základnu U Medvěda, navečer balení tábora a odjezd směr ČR
v dopoledních hodinách příjezd do Prahy (upřesníme)

Grilovačka u Jeníka na salaši, spaní pod
širákem

Čekají Tě nekonečné výhledy!

Slovo závěrem

Celou dobu pobytu se o nás bude starat místní průvodce, který dokonale zná místní kraj, mravy a poměry.
Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že se jedná o školní akci, na které platí dohodnutá pravidla jako na
jiných akcích!
Opětovné upozornění pro rodiče: V místě pobytu je jen velmi slabý signál mobilních operátorů (bude se
střídavě chytat signál srbských a rumunských operátorů). Pro aktuální informace o cestě, průběhu i odjezdu
sledujte stránky naší školy, kde budeme v rámci možností dávat aktuality. Dostupnější signál bude
většinou přes den a v den výletů (to se vyšplháme na okolní kopce).
Věřte, že banátští Češi si naší Expedice opravdu váží a budou vážit, jelikož naše návštěva je jednou
z nejlepších forem pomoci našim krajanům. Čeští turisté by však měli do banátských vesnic jezdit jako uctiví,
pozorní a nenápadní hosté tamního, v mnoha ohledech originálního a obdivuhodného prostředí.
Za organizační tým Expedice Banát 2017
Jirka Albl & Honza Chaluš & Dan Kadlec & Tomáš Zahoř & Jiří Trunda

