
BANÁT na kole Pá 13/5 – So 21/5/2016 – 2. předcestovní info 
(Už jen 2 měsíce do odjezdu!) 
 
Milé cyklistky, milí cyklisté, cyklocestovatelé Banátem, 
 
jsem tady s další várkou předcestovních informací. Do odjezdu zbývá méně než 2 měsíce a tak je na 
čase věnovat se přípravě. Ještě než se setkáme na secvičné v So 30/4/2016v Plzni, odpovím na další 
otázky a znovu s blížícím se začátkem jara apeluji na Vaši přípravu v sedle. U každé cyklistické 
dovolené totiž platí: Čím víc natrénujete, tím více si  cyklodovolenou užijete! A opravdový trénink 
potřebuje minimálně měsíc, lépe dva. Takže právě teď byste měli začít a na secvičné se pochlubit 
vzornou přípravou ;-) V této souvislosti jen zopakuji: 
 
Je nutné jet na secvičnou? 
Nutné ne, ale vhodné ano. Právě v případě zájezdu do Banátu se to ukázalo jako velice užitečné. Na 
sobotu bude připravena trasa cca 60km, která povede v první části terénem mimo asfaltové 
komunikace. Trasování odpovídá banátskému terénu. Budete tak mít možnost si vyzkoušet různé 
typy povrchu, stoupání i klesání a také se naučit lépe ovládat své kolo právě při cestě v nerovném 
terénu. A protože při jízdě v terénu se zapojují do hry svaly celého těla, hlavně rukou, doporučuji 
před secvičnou i před samotným zájezdem: Posilujte ruce! Při jízdě v terénu pak budete jistější a 
vyhnete se tak případnému pádu. Chcete-li pár rad do začátku, jak si vylepšit techniku jízdy na kole 
v terénu – práce s těžištěm těla, brzdění atp., mrkněte na malou lekci Pepy Dresslera zde cca od 
20. minuty (Pořad TV Prima Gondíci s.r.o. ze 4/2/2016): 
http://play.iprima.cz/gondici-s-r-o-5  
 
A teď přidám odpovědi na další vaše otázky: 
 
Musím mít do Rumunska pas? 
Do Rumunska můžete cestovat i na občanský průkaz. Projela jsem tam takto 2x a ne sama. 
 
Jak je to s příp. lékařskou-zdravotní péčí?  
Já ani technik nejsme doktoři ani sestřičky. Základní cyklistická zranění už jsem řešila, párkrát i ta 
horší. Lékárničku vozím v brašně standardně + na silniční lišej banátskou měsíčkovou mast s 
propolisem. Na odřeniny z kola funguje skvěle i ve vedrech - díky propolisu je totiž antiseptická. V 
Eibentálu je ordinace se sestřičkou + 1x týdně (asi Út) tam ordinuje lékař. Jinak je třeba jet do Oršavy. 
Náš autobus vozí s sebou skútr pro přiblížení nemohoucích. Případnou návštěvu lékaře bychom řešili 
s Honzou, našim místním průvodcem. Ale nejlepší je prevence, aby se nic nestalo a nikdo 
neonemocněl či nejel nemocný. 
 
 
Vaše průvodkyně po Banátu 
 
 
cykloRADKA, 14/3/2016 
 
 
 

http://play.iprima.cz/gondici-s-r-o-5

