
 

 

 

 

 

 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ RADA ORLA VÁS ZVE  

NA CYKLOTURISTICKOU VÝPRAVU  

DO ČESKÉHO BANÁTU V RUMUNSKU   

V TERMÍNU OD 13. 5. – 21. 5. 2016  

 
 
 

Cykloturistická výprava do oblasti v rumunském Banátu, kterou obývá česká 
menšina. Tento region se v posledních letech těší zájmu našich turistů kvůli českým 

krajanům, jejich zvykům, kultuře a jazyku. Naše výprava směřuje do české obce 
Eibentál, kde budeme 5 nocí ubytováni u českých krajanů (spacáky netřeba), jednu 
noc pak strávíme ve Svaté Heleně. Polopenze formou společné snídaně a večeře 

(4x) a v rodinách (2x) – vynikající banátská kuchyně z místních eko-potravin 
s možností koupit si domácí chléb. Cyklistické výlety po horských hřebenech i 

v údolích a podél Dunaje, po polních, lesních i asfaltových cestách. Poznáme 5 
českých vesnic: Bígr, Rovensko, Gernik, Svatou Helenu a Eibentál i další rumunské 
vesnice s českou menšinou. Duchovní službu pro cyklisty zajišťují 2 kněží – orlové. 

České vesnice jsou zároveň katolické farnosti s vlastními kostely. Navštívíme známé 
Herkulovy Lázně s termálními prameny (možnost koupání) a výšlapem na Domogled 

(1106 m n. m.). Na trasách nahlédneme do jeskyní (Banát je krasová oblast), 
projedeme se dunajskými soutěskami Malé a Velké Kotle na lodičkách až k obří soše 

dáckého krále Decebala vytesané ve skále nad Dunajem. Prohlédneme si unikátní 
dřevěné voděnice (vodní mlýnky) u Gerniku. V závěru prohlídka školy a malého 

vesnického muzea v Eibentálu a nákup místních produktů (med, šípková zavařenina, 
čaje, sýry, pálenka). Při cestě do Banátu prohlídka Temešváru, při cestě zpět pak 

kláštera sv. Anny v Oršavě. Většina tras ve variantách pro náročnější i méně náročné 
(vhodné pro horská kola, event. i treková). Program bude upravován podle počasí. O 

naše blaho se bude starat tým CK Intertrans zahrnující cykloprůvodkyni, technika 
(stará se o pohodu našich kol), dva řidiče a spolupracujícího místního průvodce. Na 

cestách a při poledních zastávkách autobusu jsou u řidičů k dispozici teplé i chlazené 
nápoje, případně párečky. 

 
 



 

PLÁN VÝPRAVY 
  
 
Pá 13. 5. 2016 v 19.00 hod. odjezd z Plzně (sraz v 18.30 hod) autobusem s přívěsem na kola.  

20.00 hod zastávka v Praze (Metro B Stodůlky, Jeremiášova, zast. MHD směr centrum) 
22.30 hod zastávka v Brně  (Výstaviště hlavní brána BVV)   

 
So 14. 5. 2016 do 18.00 hod. tranzit přes Slovensko a Maďarsko se zastávkou na prohlídku   

Temešváru, příjezd do Banátu, společná večeře  
  
So 14. 5. – Pá 20. 5. 2016 - pobyt v Banátu (4x celodenní cyklovýlety v oblasti, 1x výlet  

autobusem do Herkulových Lázní s pěší túrou na Domogled, polopenze – 4x společně,  
2x u krajanů - v Eibentálu a ve Sv. Heleně)  

 
Pá 20. 5. 2016 cca. v 15.30 hod. – odjezd do ČR se zastávkou v klášteře Sv. Anny v Oršavě  
  
So 21. 5. 2016 - příjezd do ČR  

cca. 7.00 hod. příjezd do Brna 
cca. 9.30 hod. příjezd do Prahy 
cca. 10.30 hod. příjezd do Plzně 

 
           
Předběžná cena: 9980,- Kč na osobu*) (cena zahrnuje dopravu, ubytování s polopenzí a 
pojištění, služby cykloprůvodce a technika, barevné mapy, texty a česko-rumunský 
minislovníček pro každého účastníka). Kapacita pro 44 účastníků. Zájemci obdrží přihlášky 
e-mailem, ke stažení také na www.orel.cz.  
 
UPOZORNĚNÍ K PLATBĚ! ZÁJEMCI POŠLOU CO NEJDŘÍVE PŘIHLÁŠKU. ZÁLOHU 4000,- KČ 
ZAPLATÍ NEJDŘÍVE 1. LEDNA 2016 (z důvodů účetní evidence NEPLATIT v roce 2015) na 
účet Orla – č. účtu: 63031621/0100. DO PŘEDMĚTU PLATBY POZNAMENAT: CYKLO BANÁT 
2016 A JMÉNO A PŘÍJMENÍ. Kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce.  
 
POZOR!!!: Časy odjezdu a příjezdu jsou zatím předběžné, mohou se změnit 
  *) Uvedená cena je katalogová cena pro rok 2015, konečná cena pro rok 2016  
  bude známa na konci měsíce listopadu 2015 
 
 
Tuto informaci posíláme zejm. kvůli pevnému termínu. Po závazném přihlášení Vás budeme 
průběžně informovat o další organizaci zájezdu.  
 

 
Přihlášky posílejte na adresu: 

br. Stanislav Vejvar, R. Svobodové 1694, 272 01 Kladno, elektronicky na adresu: standa.vejvar@volny.cz  
 

Náčelníci výpravy:                                      

br. Josef Častulík, místostarosta Orla, castulik@volny.cz                                                                                    
br. Stanislav Vejvar, místostarosta Orla, standa.vejvar@volny.cz 

 

Naše heslo: Na trase ukázněnost – vytrvalost – solidaritu – kamarádství!  

Zdař Bůh!
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