Expedice Banát 2019 + INFO k fotosoutěži
Je tomu již bezmála 200 let od doby, kdy se do oblasti rumunského Banátu, tehdy součásti RakouskoUherského mocnářství, připlavili na vorech po Dunaji z Vídně čeští sedláci, kteří začali kolonizovat
zdejší území, zakládali první vesnice a jali se hospodařit na půdě, do té doby pokryté bukovými
pralesy. Češi dokázali zdejší lesy vyklůčit, založili na jejich místě pole a pastviny a díky své pracovitosti
zde zvládli přežít, vybudovali svá sídla, včetně kostelů a škol. Po celou řadu generací si přitom
dokázali uchovat naši řeč a naše zvyky a tradice, které už u nás prakticky zanikly. A do této oblasti
v jihozápadním Rumunsku jsme se poslední zářijový týden vydali se 40 studenty, plni očekávání, co
nám následující dny nabídnou.
V sobotu jsme dorazili do Svaté Heleny, kde jsme se ubytovali v rodinách zdejších starousedlíků a
poprvé prozkoumali krajinu kolem, jíž vévodily především výhledy na Dunaj a srbské hory na jedné
straně a větrné elektrárny na straně druhé. Následující den začalo naše putování do dalších vesnic,
první stanování nás čekalo v Gerniku, odkud mimochodem pochází rodiče Pavla Nedvěda, a další noc
jsme již trávili v Rovensku, nejvýše položené vísce, kde však dochází díky její špatné dostupnosti
k největšímu úbytku obyvatel, kterých tu žije již jen asi 60. Když nádherné panorama hor zahalila noc,
nebylo vidět nikde na obzoru byť jen jediné světélko. Vzhledem k zatažené obloze padla opravdová
tma. Čtvrtý den jsme dorazili k Dunaji, odkud jsme se přemístili autobusem do Eibenthalu, kde jsme
na tři noci našli útočiště ve zdejším kempu. Odtud jsme podnikli výlet do jeskyně při Dunaji, na jejímž
konci na nás čekaly lodičky, či navštívili dnes již zavřený antracitový důl. Poslední noc jsme pak strávili
na úžasné vyhlídce při salaši Známana, cestou do výšky přes 800 metrů nám svítilo sluníčko a nahoře
nás čekal úžasný výhled do okolní krajiny. Nebe bez mraků vydrželo i přes noc, a tak po grilování a
dlouhém posezení u ohně, když jsme konečně zalehli do spacáků, nad hlavami nám zářilo nepřeberné
množství hvězd. Východ slunce pak prozářil mračna válející se v údolí Dunaje pod námi a nám
nezbývalo, než si vše zabalit a vrátit se zpět do vsi, kde nás čekalo poslední jídlo, mimochodem po
celou dobu pobytu naprosto výborné. Ať již jsme požívali krmě kdekoli, vždy ho byla hojnost, vše bylo
domácí a mělo výtečnou chuť. Však jsme také domů přivezli zdejší med, marmelády, sýry či pálenky.
Myslím, že řadě studentů se domů ani moc nechtělo, zdejší klid a sepětí lidí s přírodou bylo
balzámem na náš uspěchaný život ve „vyspělé“ společnosti. Myslím, že každý si domů odvážel celou
řadu zážitků a podnětů k zamyšlení, za sebe bych si dovolil asi následující komentář: „Život
v rumunském Banátu je skutečný život, tvrdý, syrový a nádherný. Lidé zde žijí tím, co si sami vypěstují
a vyrobí a mají i co nabídnout turistům, jejichž peníze jim pomáhají ve zdejších podmínkách žít
důstojněji, stále ale v souladu s přírodou.“ Na závěr bych rád poděkoval paní ředitelce, právě od ní
totiž vzešla myšlenka na tento výjezd, a pak svým kolegům, kteří se spolu se mnou té myšlenky
chopili a společně jsme se jali ji realizovat. Nyní je to za námi, přetrvává však uspokojení a radost, že
se expedice vydařila, a já osobně se těším, co nám v tomto směru přinesou následující léta.
V brzké době chystáme i projekci s povídáním, která bude obrazově mapovat naše putování a rovněž
bude možné zhlédnout výstavu nejhezčích fotografií, které jsme během toho krásného týdne pořídili.
Informace pro účastníky, kteří se hodlají, a já doufám že v co nejhojnějším počtu, zapojit do soutěže o
nejhezčí fotografie, které pak budou vévodit stálé expozici o naší expedici. Do každé ze tří kategorií
KRAJINA A PŘÍRODA, LIDÉ A SÍDLA a OSTATNÍ zasílejte prosím maximálně 5 fotek, stačí však i méně,
pokud vyberete ty opravdu nejhezčí. Fotky prosím ukládejte na OneDrive a název souboru dejte ve
formátu: první písmeno kategorie, vaše příjmení a číslo fotky, a zajistěte, aby je mohl sdílet Pavel
Paclt. Příklad: K Umáčený 3.koncovka – kategorie Krajina a příroda, moje třetí fotka. Uzávěrka
soutěže je 10.10.2019. Děkujeme za vaši spolupráci!
S pozdravem Lukáš

