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BANÁT 2-11/8/ 2013
Oživlá česká minulost v kopcích jihozápadních Karpat
Přihlášky uzavřeny, kapacita naplněna
Milí přátelé mírné exotiky!
Do rumunského Banátu se poslední dobou jezdí čím dál více,
ale život v tamějších horách i v českých vesnicích si stále ještě drží své poněkud drsné kouzlo.
Proti loňskému Slovensku to letos bude zřejmě více expediční, přestože naše zamýšlená trasa
je prý nově značená.
Krajina této části Karpat není vlastně nijak výjimečná - členitá hornatina s bukovými lesy, na
temenech kopců někde louky s pastvou a salašemi. Proti Slovensku ovšem méně lidí a příroda
přecejen divočejší, zvlášť kdybychom si třeba někde odskočili mimo značku...
Do Banátu však jedeme také kvůli českým vesnicím, které se tam drží už skoro 200 let. Je jich
celkem šest, my navštívíme čtyři. Snad se dozvíme přímo od těchto našich odloučených
krajanů více z minulosti. Jejich současný život bezpochyby uvidíme na vlastní oči.
Naše letošní skupina je hodně početná - 22 osob - většinou se již znáte, nové tváře budou jistě
obohacením. Kromě obvyklých zážitků z putování a lesního živobytí mohou přijít i různá
nečekaná překvapení, leccos se může zadrhnout - při dobré vůli snad přežijeme ...
Doprava: odjezd PÁ 2/8 19,30 bus z Prahy do Oravice (příj.3/8 ráno);
sraz do 19h na magistrále proti Hlavnímu nádraží (u parkoviště);
návrat PÁ 11/8 večer opět ke Hlavnímu nádraží (po 20.hodině) ; jízdenky zajištěny
Další cestování: 3/8 dopol.: Oravice - Šumice (ještě cca 80 km do východiště pěší trasy);
zpět NE 11/8 brzy ráno ze Svaté Heleny odj. přímým busem do ČR
Základní trasa: Šumice - klášter Putnei - Český mlýn - Corhanul Rudăria - Svinecea Mare
1225 m - Poiana Seuta - Rovensko (?nákup) - Gernik - Sv.Helena (- k Dunaji a zpět); denně
10-20km, jen částečně po hřebenech, terén členitý, místy nepřehledný, náročný
Nocleh: volně - stany, celtové přístřešky, poslední noc v obci (před odjezdem)
Vaření : oheň, vlastní vařiče; jídlo - vlastní zásoby; na 8/8 objednáno v Rovensku 1/2kg chleba
na osobu, podstatnější nákup nejdříve 9/8, mezitím jen občas salaše - asi až od 6/8)
S sebou - k úvaze: táboření, vaření (láhve na vodu - asp.4 l/os), déšť, zima, tma, vedro, slunce,
14h v busu; malý báglík, cest.doklad+kartička pojištěnce, (mapa KČT Banát)
peníze: rumunské nové Lei si vyměníme v autobusu - cca za 400 Kč/os (neutracené bude
možno bez ztráty vrátit při návratu), +rezerva (aspoň 500Kč/os nebo Eura či USD)
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Doplatek (k záloze 500Kč): 2000 Kč/os na srazu 2/8, dál až na konci - dle skutečných nákladů
Odpovídající pojištění povinné! - individuálně
Dotazy, připomínky: Z.Lauschmann 776153793, 211.cz@centrum.cz [3]
BRNKAČKA (doladění detailů): každý účastník zavolá 1/8/2013 ve 20-21h (též 251811478)
Na málo dotčené hory i na daleké krajany se spolu s vámi těší
11.6.2013 Zdeněk Lauschmann
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