
                                                                   

   

Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci se DCK West, družstvo 
si Vás dovolují pozvat na exkurzi s názvem 

 

„Stopy českého venkova v Rumunsku“  
 

                                         která se uskuteční v termínu od 24. – 29. dubna 2018 
 
Vícedenní exkurze na území dnešního Rumunska v Banátském regionu stále žijí naši krajané, kteří tam přišli 
v 19. století. Přes jejich současné časté styky s Českou republikou se nedaří navázat stálou spolupráci a styky 
prospěšné oběma stranám. V roce 2017 byla na území "českých" vesnic založena Místní akční skupina 
Asociaci Dunărea Moldova Nouă, která projevuje aktivní zájem o spolupráci zejména v rámci Programu 
rozvoje venkova Opatření M19 LEADER s územím NUTS 2 Jihozápad. V rámci exkurze budou prověřeny 
možnosti spolupráce na projektech zaměřených na potravinářství, zemědělství i ekologické a chov ryb. 
 
Cílem exkurze je umožnění ověření myšlenky projektu spolupráce mezi Místní akční skupinou Asociaci 
Dunărea Moldova Nouă a potencionálními partnery z České republiky a pomoci připravit Smlouvu 
o spolupráci. 

 
program: 
 

24. dubna 2018 
  1:00 hod.: (UTC+1) odjezd Jiráskova ulice (u hradeb) Klatovy 
  3:00 hod.: odjezd benzinová pumpa MOL Strakonická (u McDonalds) České Budějovice 
17:00 hod.: (UTC+2) příjezd do Resity, přijetí na župě, večeře 
20:00 hod.: ubytování v turistickém hotelu v městě Reșița 
 
25. dubna. 2018 
  8:00 hod.: snídaně v turistickém hotelu 
10:00 hod.: setkání na obchodní a zemědělské komoře v Reșițě 
12:00 hod.: prohlídka města, návštěva trhu  
13:30 hod.: odjezd do Svaté Heleny a oběd  
15:30 hod.: ubytování ve vesnici Svatá Helena 
16:30 hod.: setkání se zástupci vesnice Svatá Helena 
19:00 hod.: večeře v penzionu Happy Fish 
 
26. dubna 2018 
  8:00 hod.: snídaně v rodinách v místě noclehu 
  9:00 hod.: odjezd do města Nová Moldova 
10:00 hod.: setkání na radnici s místními zástupci města a následně s dobrovolníky ADMN  
14:00 hod.: oběd v penzionu Happy Fish 
16:00 hod.: odjezd na Gernik 
17:00 hod.: ubytování v obci Gernik 
18:00 hod.: setkání se zástupci obce Gernik 
20:00 hod.: večeře v penzionu Gernik 
 
27. dubna 2018 
  8:00 hod.: snídaně v rodinách v místě noclehu 
10:00 hod.: setkání s představiteli obce Gernik na místním úřadě 
14:00 hod.: oběd v penzionu Gernik 
15:00 hod.: odjezd do obce Berzasca 
 
 
 



                                                                   

   

15:30 hod.: setkání se zástupci obce Berzasca 
18:30 hod.: ubytování v penzionu Ecaterina 
19:30 hod.: večeře v penzionu Ecaterina 
 
28. dubna 2018 
  8:00 hod.: snídaně v penzionu Ecaterina 
10:00 hod.: setkání s představiteli obce Berzasca  
12:00 hod.: odjezd do vsi Bígr (česká vesnice – místní část obce Berzasca) 
14:30 hod.: oběd v penzionu Ecaterina 
15:30 hod.: odjezd do Baile Herculane  
17:30 hod.: ubytování v penzionu v Baile Herculane 
19:00 hod.: slavnostní večeře za přítomnosti pana starosty města  
 
29. dubna 2018 
  7:30 hod.: snídaně v penzionu 
  8:30 hod.: setkání se zástupci krajanského spolku a prohlídka města s místním průvodcem 
10:00 hod.: odjezd do Šumice (česká vesnice) 
11:00 hod.: prohlídka Šumice v doprovodu zástupců krajanů 
13:00 hod.: (UTC+2) odjezd do ČR 
 
Plánovaný příjezd do ČR 30. dubna 2018:  
 
České Budějovice      (UTC+1) 02:00 hod. benzinová pumpa MOL Strakonická (u McDonalds)  
Klatovy                       (UTC+1) 04:15 hod. Jiráskova ulice (u hradeb)  
 
Změna programu vyhrazena 
 
Doprava: autobus po celé trase 
 
V rámci exkurze je účastníkům z Celostní sítě pro venkov hrazeno: doprava, ubytování, tlumočník.  
 
 
Podmínkou účasti na exkurzi je mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas.  
 
Součástí setkání účastníkům s jednotlivými zástupci navštívených míst, bude prezentace jejich organizace a 
inspirativních projektů spolupráce financovaných z Programu rozvoje venkova, proto se účastníkům 
doporučuje vzít s sebou informační materiály a prezentaci o činnosti své organizaci a inspirativních projektech 
spolupráce. 
 
Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí.  
 
 
Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti do 16. 4. 2018 na email: sasek@masposumavi.cz. 
 
 
 
Za organizátory srdečně zvou 
 
 
Ing. Jiří Chmel                                                                                                           Ing. Ivo Šašek, CSc. 
ředitel SZIF RO České Budějovice                                                                            předseda představenstva 
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