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Všechny vás s Honzou zdravíme. 

Na oddílové schůzi HO Loko Teplice jame s Honzou slíbili poslat něco o českých vesnicích v Banátu, kde jsme 

loni vybudovali několik lezeckých cest a chceme místní českou komunitu podpořit. Takže tady je pár informací o 

plánovaném oddílovém výletě a také inspirace pro dovolenou. 

 

Pokud se rozhodnete vydat se tam ve stejném termínu jako my, dejte mi prosím vědět co do konce března. Asi 

pojedete všichni autem, jestli bude někdo nevytížený, domluvte se mezi sebou nebo napište, kdo je sólo a 

společně to nějak vymyslíme.  

 

Termín:  

já, Honza, možná Pepča Nestler a několik lezců z Prahy jedeme udělat revizi skal a budovat další cesty v době 

26.5.-3.6.2018 , tento termín jsme inzerovali na oddílové schůzi. V úterý a středu (29. a 30.5.) budou 

v Eibentale stanovat také gympláci z Teplic. Honzovi se to líbí, je mezi nimi hodně krásných mladých holek. Další 

parta lidí z Čech sem jede následující týden. V srpnu se na louce za vesnicí pořádá už šestý ročník hudebního 

festivalu, viz. webové stránky. Jinak sezóna je květen až říjen, ale fungují i  v zimě, přechod mezi vesnicemi na 

běžkách už byl vyzkoušen. Navíc se jezdí na únorový masopust a velikonoce, je to prý příjemně církevně 

starosvětské. 

Vše potřebné vám případně na místě pomůže zařídit Tibi Pospíšil, který žije přímo v Eibentale nebo Štěpán 

Slaný či Honza Duben, oba žijí v České Lípě, kontakty na ně najdete na jejich webu http://www.dovolena-

banat.cz/o-nas.html. Všichni tři se starají o místní turistický ruch, a to za výrazné podpory Jirky Řeháka z Teplic. 

 

 

Bydlení:  

- pracovní skupina v chalupě La Bamba. Je zde 8 postelí, pokud nás bude méně, můžeme někomu 

poskytnout lůžko + případně stany na zahradě.  

- ostatní nejlépe u krajánků, doporučujeme domluvit si polopenzi, ceny jsou velmi příznivé. Budu mít 

k dispozici seznam chalup, které budou v tom termínu volné, pošlu je dodatečně. Kdo tam pojedete 

v jiném termínu, vybírejte ze seznamu chalup, který najdete zde (my jedeme do Eibenthalu) 

http://www.banat.cz/ubytovani.htm . Jsou tam i česká telefonní čísla, je dobré zavolat. 

- Je milé přivézt bytným nějaký dárek z Čech (např. becherovku). 

 

Peníze/ceny:  

v českých vesnicích se dá platit našimi korunami. Nejde to jen v Eibentálu ve spodní hospodě (my chodíme do 

hospody U Medvěda) a v Bígru. Místní měna jsou lei, neformální směnárna funguje celou sezónu U Medvěda 

(eura - leje - koruny).  Peníze se dají vyměnit na hranicích, ale ideální jsou bankomaty, na jedné straně v Nové 

Moldavě, na druhé straně v Oršavě. Jinudy se stejně nedá do Banátu přijet. 

 

Program:  

- lezení: je tam tak na 1 - 2 dny, viz. můj mini průvodce v příloze  

- turistika: trasy najdete zde https://mapy.cz/s/2moSP   (vyznačené trasy najdete po zvětšení mapy). 

Autoři do Banátu jezdí a aktualizují to. Z Eibentálu jsou dobré trasy na hory Trescovat, Cucuiovu, dál se 

dá jít na Známanu. Při větším množství lidí se dá pro přespání domluvit otevření salaše, kde majitel 

(Jeník Jáger) může ugrilovat. No a samozřejmě jeskyně Peştera Liliecilor nebo-li Ponicova (největší v 

Dunajské soutěsce), jeskyně veteránů Pestera Veterani, výlety na lodičkách Kazanskou soutěskou (je 

dlouhá 9 kilometrů a řečiště Dunaje je v ní sevřeno na pouhých 140 - 150 metrů. Jsou zde silné proudy 

a hloubka přehrady dosahuje místy až 82 metrů, což je největší říční hloubka v Evropě), zajet se 

podívat na největší sochu posledního Dáckého krále Chipul lui Decebal vytesaného do skály u obce 

Dubova v NP Železná vrata… Stačí zajít do hospody U Medvěda za Tibim a on poradí či cokoliv objedná.  
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- koloběžky a kola:  Kluci, kteří se starají o turistický ruch v Eibenthale loni získal několik nových 

horských kol, půjčovna zatím oficiálně otevřená není, ale pokud bude mít někdo zájem, domluvím to 

předem individuálně. S půjčením koloběžek problém není. 

 

 

Doprava:  

Nejlépe vlastním autem, trasa a jiné info vč. možností vlaku a autobusu je popsaná zde 

http://www.banat.cz/doprava.htm   

 

Přílohou také dávám článek, který jsem napsala propagující zdejší lezení, tam se dozvíte ještě o něco víc.  

 

Naše fotky z loňska najdete pro inspiraci zde (když prokliknete jednotlivé fotky, najdete k nim komentář) 

https://www.zonerama.com/MarketaBindicsova/342989  

 

Více o české části Banátu se dozvíte taky zde: http://www.dovolena-banat.cz/  

a zde: http://www.banat.cz/index.htm  

 

Ještě jedna moje poznámka, nemusíte se jí vůbec zabývat: Na webu dovolena-banat se možná dočtete o 

inzerované pomoci místní škole. Aktuálně není moc věcí potřeba, uvítali by kola, hudební nástroje (kytary, 

flétny…) a notebooky. Ve vesnici je jedna zdravotní sestra, které by se případně hodily běžné léky jako je 

acylpyrin, paralen, brufen…  

 

Horám zdar, Markéta Bindicsová a Honza Nestler 
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