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Před odjezdem – papírování, balení, shánění

� Před odjezdem jsme si museli 
vyřídit mnoho papírování – smlouvy, 
finanční smlouvy, pojištění, roaming 
… a různé  další záležitosti, zavolat 
náčelníkovi a potvrdit si ubytování

� Museli jsme si splnit, co nejvíce � Museli jsme si splnit, co nejvíce 
zkoušek a zápočtů, dohodnout se s 
učiteli na příští semestr…

� Museli jsem si sehnat vhodné 
lyžařské vybavení a dostatek 
teplého oblečení ☺

� Termín našeho odjezdu byl 3. 1. 
2013



Odjezd

� Jelikož jsme byli z různých koutů 
republiky, tak jsme si dali sraz u Standy 
doma, protože jsme jeli jeho autem 
(opravdu se vyplatí mít vlastní auto a (opravdu se vyplatí mít vlastní auto a 
pokud možno kombíka ☺)



Příjezd 
� Ačkoli jsme vyjížděli už 9 hod 

ráno, na místo jsme dorazili až 
za tmy, asi okolo 18 hod za 
hustého sněžení 

� Ihned jsme byli přivítáni 
dispečerem, který měl tu noc 
službu, ten nás ubytoval a službu, ten nás ubytoval a 
krátce provedl po domě HZS

� Druhý den ráno, nás vřele uvítal 
sám náčelník HZS,pan Bc. 
Michal Matoš. Vysvětlil nám v 
čem bude spočívat naše práce, 
ubytoval nás a seznámil nás, s 
tím, co od nás bude v 
nejbližších dnech vyžadovat.



Ubytování

� Ubytováni jsme byli na domě HZS, 
všichni tři na malém pokoji dohromady



První dny

� První dny jsme se rozkoukávali
poznávali své nové kolegy a své nové 
pracoviště

� 3. a 4. den nás čekal kurz pro záchranu 
na sjezdovce a svoz kanadských saní, 
který jsme úspěšně absolvovali



Služba – lyžařská služba

� Zatím, co profíci se střídají na vícero pozicích 
(vodič, dispečer, vedoucí dne, lyžař, Chopok 
…), mi jsme se střídali jen na dvou službách a 
to na ošetřovně a na lyžařské službě.

� Lyžařská služba obnáší práci venku na � Lyžařská služba obnáší práci venku na 
sjezdovkách, v podstatě se pohybujete ve 
vyšších lokalitách střediska, vybavení 
vysílačkou, vestou s označením a batohem se 
zdravotnickým vybavením. Dispečer vás pak 
kontaktuje přes vysílačku, když je úraz, nebo 
opačně vy kontaktujete dispečink, když na 
nějaký úraz narazíte…



� Sloužili jsme v devítihodinových 
službách (7:30 – 16:30). Ráno v 8:30 
(když začaly jezdit lanovky) jsme vyjeli 
na svahy a na nich jsme se pohybovali 
až do 16:30. Na oběd jsme chodili do 
různých restaurací na svahu, kde měla 
HZS zaměstnanecké slevy a člověk se HZS zaměstnanecké slevy a člověk se 
za 3EUR velmi dobře najedl.





Jídlo, doprava do Liptovského Mikuláše

� Nakupovat jsme jezdili autem do LM do 
Tesca (ale i přesto je na Slovensku 
dražší než u nás)

� Do LM se dá dostat i 
autobusem/skibusem za cca 1, 15 euro



Co vše jsme zažili?

� Bylo toho tolik, že všechno napsat 
nejde. 

� Super lidi z HZS, krásné hory, krásné 
zážitky, je toho nepočítaně ☺zážitky, je toho nepočítaně ☺

� fotky snad napoví …





























































Poděkování

� Děkujeme JČU a ZSF, konkrétně zahraničním 
vztahům, že nám umožnila se přihlásit na stáž a 
zařídila vše potřebné!

� Rodičům za finační a i psychickou podporu!

� A nejvíce pak kolektivu HZS v čele s náčelníkem Bc. 
Michalem Matošem!

� A speciální poděkování Mirovi Holušovi ☺ za to, že 
to s náma přežil na Popradském Plese!

� Díky všem!!! 

Prezentace a foto: Kateřina Hamrová


