
      

Tisková zpráva 

Horská služba se představí pražským dětem 

Praha, 3. prosince 2010 – V průběhu dvoudenní sportovně zábavné a především 

vzdělávací akce pro školy i veřejnost představí Pražanům Horská služba na 

konci příštího víkendu profesionalitu svých záchranářů.  

Akce Bezpečně na horách s Horskou službou proběhne v prostorách nové obchodní 

galerie Harfa v neděli 12. a v pondělí 13. prosince 2010. „Chceme děti i jejich rodiče 

seznámit se zásadami bezpečného pobytu v našich horách nejen formou přednášek, ale i 

soutěží o ceny. Předvedeme zároveň i řadu ukázek z naší běžné záchranářské činnosti, 

na místě budeme mít v neděli dokonce i psovoda s lavinovým a pátracím psem,“ uvedl 

náčelník Horské služby ČR Jiří Brožek. Dodal, že první den akce bude koncipován pro 

širokou veřejnost, pondělí pak pro děti z pražských škol. 

Jiří Brožek se spolu s reprezentantem ČR v akrobatickém lyžování Lukášem okatým ujme 

moderování odborných částí programu. Hlavní moderátorkou a patronkou akce bude 

Alena Zárybnická. „Nechceme nikoho nudit, rodiče i děti se mohou zapojit do ukázek 

záchrany lidského života, prohlédnout si naší techniku, ale zároveň vyslechnout několik 

přednášek na téma bezpečného pohybu s dětmi na horách,“ řekl Jiří Brožek.  

Pro návštěvníky Harfy je také po oba dva dny připraveno mnoho dalších aktivit, kterých 

se mohou zúčastnit – trampolíny, vysoká lana či speciální air drive bungee trampolína. 

Během neděle proběhne i veřejná talk show s hosty akce, trampolínářkou světové třídy 

Zitou Fridrichovou, která své umění divákům i předvede, a reprezentantem ČR v letecké 

akrobacii Janem Rozlivkou. Zároveň bude probíhat projekt „V pohybu“ na podporu 

sbírkového konta Pomozte dětem. 

 

Informace pro novináře: 

V pondělí 13. prosince od 10:00 se bude konat tisková konference Horské služby 

a zástupců ministerstva pro místní rozvoj k připravenosti HS na sezonu 

2010/2011.  

Kontakty: 

Radek Zeman 

Tel: +420 733 665 587, +420 606 630 593 

E-mail:radek.zeman@extender.cz, tisk@hscr.cz  
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Tisková zpráva 

Dny s Horskou službou v Praze podpoří i nevidomý 

horolezec Říha a polárník Sůra 

Praha, 10. prosince 2010 – V průběhu dvoudenní sportovně zábavné a především 

vzdělávací akce pro školy i veřejnost podpoří Horskou službu i nevidomý 

pokořitel Kilimandžára či kalifornské stěny El Capitan Jan Říha. V průběhu akce, 

na které představí Pražanům Horská služba profesionalitu svých záchranářů, se 

objeví a s návštěvníky bude diskutovat i český polárník Vašek Sůra, který jako 

čtvrtý Čech v historii došel na Severní pól. 

Akce Bezpečně na horách s Horskou službou proběhne v prostorách nové obchodní 

galerie Harfa v neděli 12. a v pondělí 13. prosince 2010. První den akce bude koncipován 

pro širokou veřejnost, pondělí pak pro děti z pražských škol. Horská služba chce děti i 

jejich rodiče seznámit se zásadami bezpečného pobytu v českých horách nejen formou 

přednášek, ale i soutěží o ceny. Předvede zároveň i řadu ukázek z  běžné záchranářské 

činnosti HS, na místě bude v neděli dokonce i psovod s lavinovým a pátracím psem. 

Navíc představí i desatero Mezinárodní lyžařské federace (FIS), bezpečného chování na 

sjezdovkách, celá akce je směřována k prevenci úrazů na horách v zimní sezóně a měla 

by pomoci veřejnosti i prohloubením znalostí v oblasti první pomoci. Díky spolupráci 

s ČČK Praha budou moci návštěvníci Galerie Harfa zkusit resuscitaci nebo zastavení 

masivního krvácení. Při úrazech na sjezdovkách dochází právě nejvíce k poraněním o 

hrany nebo k bezvědomí. 

Náčelník Horské služby ČR Jiří Brožek se spolu s reprezentantem ČR v akrobatickém 

lyžování Lukášem Vokatým ujme moderování odborných částí programu. Hlavní 

moderátorkou a patronkou akce bude Alena Zárybnická. Pro návštěvníky Harfy je také po 

oba dva dny připraveno mnoho dalších aktivit, kterých se mohou zúčastnit – trampolíny, 

vysoká lana či speciální air drive bungee trampolína – jediný systém svého druhu 

v evropě, poprvé indoor v ČR. Během neděle proběhne i veřejná talk show s hosty akce, 

trampolínářkou světové třídy Zitou Fridrichovou, která své umění divákům i předvede, a 

reprezentantem ČR v letecké akrobacii Janem Rozlivkou. Zároveň bude probíhat projekt 

„V pohybu“ na podporu sbírkového konta Pomozte dětem!. 

 

Informace pro novináře: 



V pondělí 13. prosince od 10:00 se bude v prostoru stánku Sazka obchodní 

galerie Harfa konat tisková konference Horské služby a zástupců ministerstva 

pro místní rozvoj k připravenosti HS na sezonu 2010/2011.  

Kontakty: 

Radek Zeman 

Tel: +420 733 665 587, +420 606 630 593 

E-mail:radek.zeman@extender.cz, tisk@hscr.cz  

mailto:radek.zeman@extender.cz,
mailto:tisk@hscr.cz

