
Průvodce 

Erlabrunnem 

(aneb jak si užít měsíc uprostřed 

ničeho) 





Cesta tam 



Existují dvě možnosti, jak se dopravit do 

cílového místa. 

 

1. osoby se samy dopraví do Karlových Varů a 

zde na ně již bude čekat řidič, který 

čtyřčlennou výpravu doveze přímo až do 

Erlabrunnu. 

Většinou to bývá v ten den, kdy stáž oficiálně 

začíná. 



2. čtyřčlenná skupinka si sežene auto a dopraví se 

do Erlabrunnu po své vlastní ose. 

 

Výhoda této možnosti spočívá v tom, že jste 

úplně nezávislí a můžete podnikat výlety do 

okolí prakticky kdykoliv (i v průběhu týdne!).  

A je to výhodnější i v tom případě, kdy prostě už 

máte chuť i na něco jiného než na každodenní 

večeři. Během chvíle jste autem v blízkém 

Kauflandu ve Schwarzenbergu a můžete 

nakoupit vše, co je vám libo. 



Při volbě druhé možnosti dopravy si nažhavte 

GPS a dávajte pozor, kam odbočovat (hlavně u 

hranic, kde signál GPS má ve zvyku v tu nejlepší 

chvíli vypadnout )! 



Příjezd 



• Připravte se, že první den je silně orientační.  

Hned po příjezdu se hlaste na vrátnici, kde dostanete 

klíče od svých pokojů. Od této chvíle nebudete na 4 

týdny nikdo jiný než tzn. “Famulanti”.  

 

Od vrátnice povede Vaše cesta k velmi milé paní 

(“Frau Appel”), která vám poskytne veškeré 

informace, které budete potřebovat (včetně bílého 

oblečení, jídla v kafeterii, prohlídky nemocnice,…).  



Pokoje jsou dvoulůžkové, jeden je trojlůžkový. 

Je to sdílené bydlení s kuchyňkou a dvěma 

koupelnami. 

V kuchyni nenajdete skoro nic. Jen ledničku, 

mikrovlnku a nádobí. Sporák tu bohužel chybí, tak 

se na žádné velké vaření nepřipravujte. 

Pračka v koupelně je samozřejmostí a wifi je na 

pokojích, takže na střechu nebudete muset chodit.  



Oblečení 



• Bílé oblečení dostanete v nemocnici. Co si 

musíte vzít určitě s sebou jsou boty, které ale 

nemohou být jen tak ledajaké. 

Povětšinou se v Německu nosí uzavřené 

tenisky. Nemusí být ani bílé barvy. Hlavně, 

aby byly pevné, stabilní a pohodlné.  

 



 

Oblečení celkově – určitě neočekávejte v Erzgebirge 

tropická vedra. Nicméně, když je hezké počasí, tak se 

dá jet koupat do blízkého Johannesgeorgenstadtu.  

Takže plavky určitě s sebou!  

 

A stejně tak pláštěnku a teplý svetr na brzké ranní 

přechody mezi ubytovnou a nemocnicí (1 outfit na celý 

týden). 

 

 



Jídlo 



• Kapitola sama o sobě.  
Snídaně a obědy budete mívat připravené v kafeterii 
přímo v nemocnici, večeře se vozí na ubytovnu. 
První týden budete spokojeni a nadšeni. Další týdny se 
nechte překvapit. 
Menší rada: u oběda si dejte pozor na to, co si smíte 
vzít jako dezert. Dezertem je míněn jogurt s 0,1% tuku. 
(první den však můžete svoji „nevědomost“ využít a 
získat Kuchen gratis)  
 
Je tu možnost i vegetariánské stravy, kterou jsme 
bohužel neměli možnost vyzkoušet. Nicméně její 
vyzkoušení doporučejeme! 





Volný čas 



• V blízkém okolí se toho dá leccos podniknout. 

Již od zmíněného koupání si můžete udělat výlet na 

nedaleké “Teuffelssteine” nebo si jít zahrát bowling 

do hotelu “Alte Schleiferei”. 

• Co určitě musíme doporučit, je jedno odpoledne 

strávené na erlabrunnské ferratě “Walter-Kederling-

Klettersteig”. Její zdolání trvá cca. 2-3 hodiny, 

obtížností je to úroveň C (koncovým sestupem 

úrovně D/E, který se ale dá obejít) s převýšením 50 

m. A je to fakt super! 

Potřebná výbava se vypůjčuje v hotelu. Nikde jinde. 

Jak jednoduché a prosté!  



• Pro nadšené sportovce – kolem Erlabrunnu se dá 

krásně běhat. A pro ty ještě nadšenější – ve 

sportcentru Rabensberg je obrovský Trailcenter pro 

milovníky horských kol a trailů, takže rukavice a 

cykloboty s sebou, našlapané kolo a helmu vám 

půjčí přímo tam… a celé odpoledne si můžete 

užívat nádherných tras různých obtížností.  



• Pokud si budete chtít jít zahrát squash nebo 

podniknout jiné druhy sportů, doporučejeme 

sportovní centrum “Sportpark Rabenberg”. 

 

• Milovníci pinecu – kontaktujte pana doktora 

Honzu Vlčka ! 



• Víkendové větší výlety je dobré domlouvat 

předem s doktory. Většinou se jeden víkend 

jezdí do Karlových Varů a je tu i možnost si 

půjčit lodě v Lokti a sjet si Ohři až do 

Karlových Varů.  

• Drážďany jsou skvělé místo na podniknutí 

jednodenního výletu. 



Nemocnice a lidé 



Nemocnice je výborně vybavená a na odděleních 
jsou všichni neskutečně milí. Jak uvidíte a 
poznáte - nemocnice je opravdu hodně 
“multikulti”. Připravte se na to, že poznáte i 
spoustu super českých a slovenských doktorů ;) 
 
Určitě se nebojte a neváhejte si s nimi začít 
povídat!! Dělají to všichni hrozně moc rádi a jak 
se tady říká: “Na famulanty tu čekáme a těšíme 
se celý rok”. 



Pozor! Fontána není na koupání, přestože do ní vedou schody! (voda je studená) 


