
Poznejme nesmírné úsilí a snahu našich krajanů a jejich předků v třistaletém 
osídlování míst, kde začíná Balkán. Poklid, pokora, pohostinnost, víra v Boha,  
lopota, archaická mluva - i takto se dá mluvit o našich krajanech. Seznámení se  
s místními, jejich zvyky a životem nám určitě přijde vhod po pedologických  
programech v okolí českých vesnic. V závěru našeho výjezdu zavzpomínáme  
na zašlou slávu monarchie v lázeňském městečku Baile Herculane.

PROGRAM
1. den: ráno odjedeme z Brna a přes Bratislavu, Maďarsko pojedeme do Ru-
munska. V odpoledních hodinách si prohlédneme historické centrum Temešváru.  
V podvečerních hodinách přijedeme do české vesnice Gernik, kde se ubytujeme  
u našich krajanů.
2. den: pedologický program v okolí vesnice Gernik. 
3. den: pedologický program  v okolí vesnice Gernik. V podvečer se přesuneme  
do vesnice Svatá Helena, kde se ubytujeme u našich krajanů.
4. den: pedologický program v okolí vesnice Svatá Helena.
5. den: po snídani se vydáme na cestu kolem Dunaje do bývalé lázeňské  
perly monarchie Baile Herculane. Cestou se můžeme zastavit u zajímavých  
míst  (průtočné jeskyně Ponicova, u 40 m vysoké busty krále Decebala, zastávky  
Orient Expresu). Poté se vydáme na cestu do ČR. Na odjezdová místa dorazíme  
v podvečerních hodinách.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Po celou dobu pobytu v českých vesnicích budeme na polopenzi u našich krajanů, 
kteří vám nabídnou produkty tradičního přírodního hospodářství a zemědělství.

PENÍZE A MĚNA
V českých vesnicích se dá platit českými korunami i rumunskou měnou. Bě-
hem pobytu si u českých krajanů můžete zakoupit různé suvenýry, zemědělské  
produkty, pivo a podobně. Ceny v Rumunsku jsou přibližně stejné jako v České 
republice. Platba kreditními kartami v českých vesnicích není možná. 

POJIŠTĚNÍ
Na tuto akci se pojišťuje každý sám. Někteří z vás mají pojištění na cesty do  
zahraničí zahrnuty v benefitech svých bank. Doporučujeme připojistit se na cestu 
do Banátu.

ČASY A ODJEZDOVÁ MÍSTA
06.00:  Brno, parkoviště pod vlakovým nádražím v bezprostřední blízkosti Tesca.
07.30 až 07.45: Bratislava, parkoviště před Výskumným ústavem pôdoznalectva 
a ochrany pôdy.
 
V případě dotazů zaměřených na pedologický program se můžete obrátit 
na Bořivoje Šarapatku, Milana Sáňku, Jozefa Kobzu, Blanku llavskou nebo 
Jaroslavu Sobockou.

Dotazy, které se týkající ubytování, dopravy, informací o krajanech, 
českých vesnicích nebo Rumunska, směřujte na Antonína Mikulenku  
(tel: 739 023 743).

BANÁT
21. až 25. duben 2017


