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Slovo úvodem 

Když se ohlédnu za uplynulým rokem, vybaví se mi jedna krátká věta - obrovský kus práce. 

Již v lednu jsme navázali na obnovenou tradici a uspořádali Posezení u čaje - naším hostem 

byla bývalá studentka 3. lékařské fakulty, předsedkyně České společnosti urgentní medicíny 

MUDr. Jana Šeblová. Reprezentační ples, tradičně konaný v Národním domě na 

Vinohradech, byl velkým úspěchem, stejně jako druhý ročník společné akce Trimedu, 

Motoláku a Ústavu tělesné výchovy 2. a 3. lékařské fakulty, víkendového sportovního 

setkání pod názvem Jarní nářez. Mikulášská párty, konaná na začátku prosince, pak byla tou 

historicky vůbec největší, na kterou dorazilo přes 700 lidí. 

Především se nám však podařila jedna zásadní věc, a to otevřít se více studentům. Trimed 

má od svého založení největší členskou základnu složenou ze studentů všech ročníků i 

oborů. Díky tomu se nám daří vymýšlet stále nové projekty a naplňovat svá hlavní 

předsevzetí. 

Nic z toho by nešlo bez vydatné pomoci ze strany studentů i pedagogů. Proto bych touto 

cestou ráda poděkovala všem, kteří se v uplynulém roce podíleli na organizaci akcí a 

pomáhali s jejich realizací. Děkuji také vedení 3. lékařské fakulty za neutuchající podporu. 

Do budoucna bych Trimedu popřála, aby i nadále vytrval v činnosti a neustálém rozvoji. 

Věřím, že činnosti naší studentské organizace má smysl, neboť dělá 3. lékařskou fakultu tím, 

čím je - rodinná a přátelská. 

 

 

Monika Větrovská 

předsedkyně 
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Fakta o sdružení 

Studentská organizace Trimed vznikla v roce 1997 a od té doby se výrazně podílí na 

pořádání různých společenských, kulturních a vzdělávacích událostí. Členem Trimedu se 

může stát každý student naší fakulty. 

Hlavní náplní činnosti Trimedu je pořádání kulturních a společenských akcí. Tou 

nejvýznamnější je bezpochyby fakultní reprezentační ples. Setkávají se zde studenti a 

pedagogové, nedílnou součástí plesu je tombola o hodnotné ceny a studentské předtančení. 

V rámci plesu je také již po několik let vyhlašována cena pro nejoblíbenější pedagogy - 

Syllabova křída. 

Trimed se také zásadně podílí na usnadnění nástupu nových studentů na naši fakultu. Podílí 

se organizaci Dobronického soustředění pro budoucí studenty prvních ročníků, organizuje 

Orientační den den před začátkem akademického roku a tradiční křest prváků - Beánie. 

Nedílnou součástí fakultní života jsou dnes již oblíbené párty pořádané Trimedem - 

Mikulášská párty spojená s charitativní sbírkou pro dětský domov a maškarní párty na 

parníku. Podzimní výlet ke Slapské přehradě a Jarní nářez v Dobroních jsou vítanou 

příležitostí odpočinout si od hektického života a zrelaxovat v příjemném prostředí. 

Trimed organizuje také Studentskou vědeckou konferenci - přehlídku výsledků 

studentských vědeckých prací. Pod dohledem orborné poroty zde studenti prezentují své 

výzkumy a soutěží o hodnotné ceny a postup do celostátního kola. 

Sdružení studentů Trimed se snaží přispět do společenského života na fakultě a zpříjemnit 

studentům jejich studium. Nabízí možnost setkat se zajímavými lidmi, realizovat se v 

organizování fakultního života a získat mnoho zajímavých a potřebných zkušeností. 

 

Předsednictvo Trimedu 

Monika Větrovská  předseda 

Adam Stryko   místopředseda 

Milan Čermák  zástupce pro finanční záležitosti 

Vojtěch Fiala   zástupce pro komunikaci s veřejností 

Jakub Štefela   zástupce pro technické záležitosti  
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Historie Trimedu 

Trimed byl založen v listopadu 1997 s cílem koordinovat akce studentů 3. LF. Prvním 

předsedou byl zvolen Jan Petráček. Hned v únoru následujícího roku uspořádali členové 

Trimedu historicky první reprezentační ples 3. lékařské fakulty v Národním domě na 

Smíchově. V dalších letech se k plesu postupně připojovaly další akce – výstava fotografií 

studentů CVAK či Povídání u čaje, rozhovor se známou osobností. Mezi prvními hosty se 

objevili například Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý či Marek Eben. 

V roce 2002 se uskutečnil první ročník dnes již tradiční maškarní party na palubě parníku. 

V následujících letech se postupně Trimed zapojoval také do charitativních akcí, jako 

například spolupořádání Světového dne proti AIDS, akce Daruj krev, Mikulášská sbírka pro 

děti z dětského domova či semináře o humanitární pomoci v Africe. V té době se také 

reprezentační plesy přesunuly ze Smíchova do Národního domu, kde se konají dodnes.  

V letech 2004–2007 byly postupně představovány nové akce – Podzimní výlet, Mikulášská či 

Velikonoční zábava. Trimed se také stále více angažoval v usnadnění prvních dní na fakultě 

nastupujícím ročníkům. Studenti se zúčastňovali Dobronického soustředění prvních ročníků, 

Orientačního dne a v roce 2008 vznikly Beánie – slavnostní křest prvních ročníků 

v předvečer prvního dne výuky. V témže roce se také Trimed začal podílet na organizaci 

Studentské vědecké konference a na plese byla udělena první Syllabova křída – cena pro 

nejoblíbenějšího pedagoga. 

V dalších letech se členové Trimedu zaměřili především na zkvalitnění existujích akcí. Úzce 

spolupracovali s místní pobočkou mezinárodní organizace studentů medicíny IFMSA, 

například při organizaci Smoke Free Days a Smoke Free Party. V roce 2011 bylo obnoveno 

Povídání u čaje, jako první host byl pozván Ladislav Špaček. Poprvé se také uskutečnil Jarní 

nářez – víkendové setkání v Dobronicích a golfový turnaj. 

Předsedové Trimedu 

1997-1999  Jan Petráček 

1999-2000  Zdeněk Rossmann 

2000-2003  Roman Sýkora 

2003-2004  Daniela Kotrbová 

2004-2008  Jan Smíšek 

2008-2011  Peter Ivák 

2011-dosud  Monika Větrovská  
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Akce Trimedu v uplynulém roce 

Povídání u čaje 

Nepravidelně pořádaná posezení se známou osobností příjemně zpestřují program akcí. 

V minulosti měli studenti možnost setkat se například s Jaromírem Nohavicou, Vladimírem 

Jiránkem či Václavem Malým.  V letošním roce přijmula pozvání MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., 

předsedkyně České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Povídání u čaje se 

konalo 11. ledna v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty UK. 

Den otevřených dveří 

Jako každý rok se studenti z Trimedu podíleli na organizaci Dne otevřených dveří pro 

uchazeče o studium na 3. lékařské fakultě, který se konal 11. ledna 2013. Ve spolupráci se 

studijním oddělením připravili pro návštěvníky program sestávající z přednášek a exkurzí 

po fakultě i klinikách FNKV. 

Reprezentační ples 

Reprezentační ples se uskutečnil 7. března 2012 v Národním domě na Vinohradech. Ples je 

tradičně nejprestižnější společenskou akcí 3. lékařské fakulty, nikdy nechybí tombola, 

studentské předtančení vyhlášení výsledků Syllabovy křídy – ankety o nejoblíbenějšího 

pedagoga 3. lékařské fakulty. 

Vítězi Syllabovy křídy se za akademický rok 2010/2011 stali: 

1. cyklus: 

1. místo - Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 

2. místo - prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. 

3. místo - doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. 

2. cyklus: 

1. místo - MUDr. Martin Havrda 

2. místo - MUDr. Klára Bernášková, CSc. 

3. místo - doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. 

3. cyklus: 

1. místo - MUDr. David Marx, Ph.D. 

2. místo - doc. MUDr. Pavel Těšínský, Ph.D. 

3. místo - doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. 
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Bakalářské obory: 

1. místo - MUDr. Jana Mrzílková 

2. místo - doc. MUDr. Josef Rosina, Ph.D. 

3. místo - MUDr. Jan Švanda 

Studenti – učitelé: 

1. místo - Petra Lavríková 

2. místo - Alexandra Gregušová 

3. místo - Adéla Bouchalová 

Cena za celoživotní přínos: 

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. 

K tanci zahrál Taneční orchestr Jindřicha Váchy, vystoupily kapely Prague Conspiracy, 

Mária Bihári a Bachtale Apsa a Zelená konev. 

Jarní nářez aneb Dobronice Open 

Od 27. do 29. dubna se konal již druhý ročník akce s názvem Jarní nářez aneb Dobronice 

Open. Výlet je pořádán ve spolupráci s Ústavem tělesné výchovy 2. a 3. LF a spolkem 

Motolák. Víkend sportu v čele s golfovým turnajem doplněný o masové hody a posezení u 

ohně.  

Parník 

Oblíbený maškarní parník vyplul 15. května 2012 z Rašínova nábřeží. Tento rok si mohli 

studenti své téma vybrat ve veřejném hlasování, vítězem se stal „Parník z říše pohádek“. 

Návštěvou nás tradičně potěšilo vedení fakulty.  

Studentská vědecká konference 

Studentská vědecká konference se uskutečnila 10. května. Výsledky svých vědeckých prací 

prezentovali studenti ve třech sekcích: teoretická, klinická a postgraduální, jsou hodnoceni 

porotou složenou s přednostů ústavů a klinik a soutěží o hodnotné ceny.  

V teoretické sekci se na prvních třech místech umístili: 

1. Patrik Maďa (školitel: doc. Jan Mareš) – „Elektrofyziologické důsledky světelné stimulace 

kůry hemisfér“ 

2. Tibor Blaško, Adam Krátký (školitelé: doc. Šimon Vaculín a MUDr. Otakar Raška) –

 „Odlišení léze nervů přední končetiny u potkana pomocí systému Catwalk“ 

3. Josef Kroupa, Kristýna Minářová, Ivana Formánková, Patrik Maďa (školitel: doc. Jan 

Mareš) – „Thyroxinem indukovaný oxidační stres“ 
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V klinické sekci se na prvních třech místech umístili: 

1. Ondřej Sglunda (školitel: doc. Ladislav Šenolt) – „Sérové hladiny IL-21 nejsou zvýšené u 

pacientů s časnou revmatoidní artritidou ale korelují s aktivitou nemoci během léčby“ 

2. Petra Šašková (školitel: MUDr. Evžen Křepela) – „DNA metylácia inhibuje expresiu mRNA 

prokaspázy-3 v bunkách nemalobunkového karcinómu pľúc“ 

3. Martin Holek (školitel: MUDr. Jiří Kettner) – „Předoperační použití intraaortální balónkové 

kontrapulzace u poinfarktového defektu septa komor a akutní mitrální regurgitace – 15 let zkušeností 

v IKEM“ 

V postgraduální sekci se na prvních třech místech umístili: 

1.-2. MUDr. Jana Šemberová (školitel: doc. Zbyněk Straňák) – „Nanotechnologie v intenzivní 

péči: intravaskulární biokompatibilita uhlíkových nanomateriálů – uhlíkové nanotuby a krevní 

destičky“ 

1.-2. MUDr. Radek Kaiser (školitel: prof. Pavel Haninec) – „Závislost úrovně kolaterálního dělení 

axonů po end-to-side neurotizaci na vytvoření perineurálního okna“ 

3. Mgr. Tereza Jančušková (školitelka: MUDr. Soňa Peková) – „Identifikace nových 

molekulárních markerů pro sledování minimální reziduální nemoci u akutní myeloidní leukémie“ 

Dobronické soustředění 

Od 6. do 12. září proběhlo ve Sportovním centrum Univerzity Karlovy v Dobronicích 

seznamovací soustředění prvních ročníků. Tato akce je organizována studijním oddělením 3. 

lékařské fakulty ve spolupráci s Trimedem. Budoucí studenti se seznámili s chodem fakulty 

a získali rady do studia od starších spolužáků. Byla pro ně připravena úvodní seznamovací 

hra s úkoly s medicínskou tématikou, výuka první pomoci a také velká medická olympiáda. 

Program doplňovala večerní posezení v nedaleké pizzerii v Dobronicích. Oficiálního 

přivítání prváků se zhostil děkan fakulty, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 

Orientační den a Beánie 

Orientační den se uskutečnil 30. září – neděli před první dnem výuky. Nastupující studenti si 

vyslechli přednášky o organizaci prvního ročníku a absolvovali prohlídku areálu fakulty a 

fakultní nemocnice pod vedením starších spolužáků. Večer pak navázaly Beánie – tradiční 

oslava nového akademického roku a křest prváků, tentokrát v klubu Misch Masch 

v Holešovicích. Večera se zúčastnil také proděkan pro výuku, MUDr. David Marx, Ph.D., 

který se ujal symbolického křtu. 
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Burza učebnic 

Burza učebnic probíhala v prostorách Trimedu od 6. do 26. října. Tato jedinečná příležitost, 

jak se zbavit starých učebnic a skript a výhodně koupit od svých spolužáků nové se jako 

každý rok setkala s velkým ohlasem. 

Podzimní výlet 

O víkendu 12. – 14. října se cca 100 studentů z naší fakulty vypravilo do areálu Juniorcampu 

Tobogán na Nové Živohošti u Slapské přehrady. Podzimní výlet aneb Prase – to je poslední 

možnost užít si babího léta, opéct si čuníka a oslavit podzimní dobu hájení. Tradiční akci 

navštívil také děkan fakulty, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 

Mikulášská párty 

Mikulášská párty se uskutečnila 5. prosince v klubu Hany Bany. Vstoupila kapela Professor, 

která zahrála známé hity z rockové historie. O překvapení se postarali studenti se svým 

netradičním tanečním vystoupením. Jako každý rok mohli studenti při koupi vstupenky 

darovat sladkost pro děti z Fondu ohrožených dětí Klokánek Chabařovická. 

Akce se však neúčastní pouze studenti a jejich kamarádi, ale také pedagogové naší fakulty. 

Tento rok nás poctila svou přítomnosti delegace Mikuláše, čerta a anděla ve složení děkana 

fakulty prof. Anděla, proděkana MUDr. Marxe a přednosty ústavu etiky Dr. Váchy. 

Vánoční besídka 

Poslední týden před Vánoci, v úterý 18. prosince, se na 6. patře budovy děkanátu 3. lékařské 

fakulty konala Vánoční besídka. Vystoupili studenti napříč ročníky s hudebními čísly, 

promluvil děkan fakulty a proděkan dr. Marx. Vánoční atmosféru navodil svařák a vánoční 

cukroví. Přišel také kouzelník. 
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Naše cíle 

„Dělat 3. lékařskou fakultu tím, čím je – rodinná a přátelská.“ 

 

„Dbát na provázanost mezi studenty a pedagogy.“ 

 

„Mladším studentům pomáhat v bezproblémovém nástupu na fakultu 

a těm starším zpříjemňovat chvíle mezi nezbytným studiem.“ 
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