
GERNICKÉ POSVÍCENÍ
Srdečně vás spolu s našimi kraja-
ny z rumunského Banátu zveme na 
pravé a nefalšované posvícení  ve 
vesnici Gernik. Před posvícením se 
můžeme seznámit nejen s kraja-
ny v Gerniku, ale i dalších českých 
vesnicích, kde samozřejmě budeme 
ochutnávat a hodnotit nejen úrodu 
švestek, ale také výsledky a plody 
práce v tradičním hospodářství na-
šich krajanů, u kterých budeme na 
stravu i nocleh. Všechno samozřej-
mě vyvrcholí na Gernickém posvíce-
ní, které se slaví na svatého Havla, 
kdy byl kostel vysvěcen. Pak se spo-
lečně poveselíme na tancovačce, 

kde zahraje neskutečná Gernická 
muzika, ale také i cimbálová muzika 
Pazúr z Moravy. Cimbálovka s námi 
pojede v autobuse a bude hrát při 
různých večírcích a akcích, které 
nám prozřetelnost v Banátu postaví 
do cesty.
Níže popsaný program se budeme 
ze všech sil snažit dodržet a sa-
mozřejmě (dle nálady kolektivu a 
milým nepředvídatelnostem) něco 
přidat. Tohle vám slibují ti, co se jim 
tenhle kraj vryl nenávratně do srdce 
a pod kůži. Tak ahoj u busu.

Fík, Tonda, Soňa

PROGRAM
Uděláme vše pro to, abychom níže 
popsaný program dodrželi a přidali 
ještě něco navíc. 
1. den (středa): odjezd v 17.00 ze 
Šumice u Pohořelic, kde je možno 
bezplatně a bezpečně parkovat po 
dobu akce. V 18.00 odjezd z Brna 
z parkoviště u OD Tesco u hlavního 
nádraží. A přes Slovensko a Maďar-
sko vyrazíme do Rumunska.
2. den (čtvrtek): dopoledne po noč-
ní cestě přijde vhod možnost občer- 
stvení či protáhnutí ve Svaté Hele-
ně. Pro zájemce je připravena ces-
ta do Srbska. Z Bošňáku pojedeme 
trajektem do Srbska, kde se z hradu 
Golubek podíváme na Banát „z té 
druhé strany“. Komu se do Srbska 
nechce, může jít třeba na vyhlídku 

nad Dunaj a zamávat z rumunské 
strany těm na Golubku. Po návratu 
na Svatou Helenu se nabízejí 2 vari-
anty programu. Při přihlašování, na-
hlaste prosím, pro kterou variantu 
jste se rozhodli a zda také pojedete 
na výlet do Srbska.
VARIANTA  č. 1: po návratu ze Srbska 
budeme ubytováni u našich krajanů 
ve vesnici Svatá Helena. Seznámí-
me se s domácími a okolím vesnice. 
Na večer s můžeme sejít u strejdy 
v krámu, který plní funkci hospody 
a s cimbálovkou zazpívat, zatančit. 
VARIANTA  č. 2: po návratu ze Srb-
ska si najmeme auta, která nás do-
praví do české vesnice Rovensko. 
Ubytujeme se u našich krajanů a 
večer to probereme v kooperativě u 
tety Karly a strýčka Franty.

Gernická tancovačka



3. den (pátek): 
VARIANTA  č. 1: Dopoledne by-
chom vyrazili pěšky z vesnice Svatá 
Helena do vesnice Gernik. Cesta je 
mírně kopcovitá, nenáročná, o dél-
ce cca 13 km (s odbočkou k Turec-
ké díře cca 16 km). Kdo nechce jít 
pěšky, může jet busem. V Gerniku 
se ubytujeme na dvě noci u našich 
krajanů, kde budeme na posvícen-
ské polopenzi.
VARIANTA  č. 2: dopoledne vyra-
zíme pěšky z vesnice Rovensko do 
vesnice Gernik (nenáročných 15 
km nalehko, batohy převeze auto). 
Přivítáme se s druhou skupinou, 
ubytujeme se u našich krajanů, kde 
budeme na dvě noci (včetně posví-
censké polopenze).
Od této chvíle už bude náš pro-
gram společný. Na Gerniku večer 
uděláme grilování mici, košt slivovi-
ce, s cimbálovkou se poveselíme a 
probereme... no, však to znáte.
4. den (sobota): dospíme, co bu-

deme moct, protože nás čeká po-
svícení. Samozřejmě se nabízejí 
procházky v okolí vesnice (třeba k 
mlýnkům či k prameni). Procházky 
mohou být i organizované. Je na 
každém, jak volný den využije. V 
podvečer zajdeme do kostelíčku a 
pak na tancovačku. K tanci zahra-
je neskutečná muzika z Gerniku; 
jak české tak i balkánské rytmy a 
samozřejmě rumunské hory. Naše 
cimbálovka krajanům a nám také 
zahraje. No, máme se nač těšit
5. den (neděle): budeme dělat vše 
proto, abychom ráno okolo 8.00 
vyrazili po stejné trase zpět domů. 
V Brně bychom mohli být okolo 
21.00.

14. až 18. 10. 2020

4 400 Kč

Hrad Golubac v Srbsku. V dálce Svatá Helena.

Za tuto cenu dostanete
3x ubytování u našich krajanů včet-
ně polopenze, grilování mici, košt 
slivovice, dopravu tam a zpět, cim-
bálovou muziku Pazúr, posvícen-
skou tancovačku, příslib nevšed-
ních zážitků, srandu. A pro ty, co 
v Banátu ještě nebyli, podporu od 

těch, co tam jsou a už tam byli. Prů-
vodci banátem vám budou ti, kte-
ří vás nakazí láskou k tomuto kraji, 
kde dlouhodobě pobývali a vrací se 
zpět sem jako domů.

Cena nezahrnuje
Dopravu do Srbska a do Rovenska 
(cca 300 kč za cestu).

Přihlášení na akci
Na akci je možné se přihlásit vypl-
něním formuláře. Při vyplňování si 
vyberte, zda máte zájem o cestu 
do Srbska a vyberte si mezi vari-
antou číslo 1 a variantou číslo 2.  
V případě zájmu můžete využít jen 
dopravy (bez ubytování).

https://forms.gle/aorBta62N25WVXEa8 

