
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Výroční zpráva 2008 
 

 
 

 
 

 



 2 

Obsah 

 
 

 
 

3 ……………………………  Slovo úvodem 

4 ……………………………  Z historie sdružení 

5 ……………………………  Fakta o nás 
6 ……………………………  O sdružení 

7 – 10 ……………………  Naše činnost 
 
 

 
 

 
 

 



 3 

Slovo úvodem 
 

V kalendářním roce 2008 už jedenáct let odd založení studentské 
organizace Trimed na 3. lékařské fakultě. Je náročným úkolem popsat a 

zhodnotit činnost Trimedu, protože je velmi obtížné vtěsnat do slov 
události vnitřního chodu organizace a všechny okolnosti, které ovlivnily 

její vývoj.  
Především mám na mysli vděčnost Všem, kteří nám věří a podporují 

nás. Ať už je to vedení fakulty, které s námi spolupracuje jako 
s hodnotnými partnery, studenti, kteří tvoří hlavní cílovou skupinu našeho 

sdružení, či sponzoři, kteří nás různým způsobem podporují. Na mysli 
mám také samotný tým sdružení studentů, tvořený nadšenými 

dobrovolníky, zejména z nižších ročníků, se kterými mám tu čest 
pracovat.  

Zde bych si dovolil vyjádřit přesvědčení, že se nám podařilo vytvořit 

studentskou organizaci, jež rozhodně není v rámci lékařských fakult v naší 
republice obvyklá. Sdružení je dnes téměř výhradním organizátorem 

širokého spektra na naší fakultě probíhajících akcí, které jsou vyhledávány 
a často i napjatě očekávány velkou částí jejích studentů. Tato skutečnost 

je dána především lidským potenciálem, nasazením a motivací, s jakou 
pracují týmy i jednotlivci, jenž tvoří zázemí našeho sdružení.  

Jsem hrdý na atmosféru spolupráce a důvěry, která uvnitř naší 
organizace panuje. Touha zlepšovat naše služby dělá z kritiky nástroj a 

příležitost k vývoji jednotlivých akcí.  
Závěrem bych chtěl požádat všechny, kteří nám v naší činnosti 

pomáhají, aby nám zachovali přízeň i nadále.  
 

Peter Ivák 

Předseda sdružení studentů 
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Z historie sdružení 
 

1997 

Založení sdružení s cílem koordinovat 

studentské aktivity 

Předsedou zvolen Jan Petráček 

1998 

Uskutečnění prvního fakultního plesu 

v Národním domě na Smíchově 

1999 

Předsedou zvolen Zdeněk Rossmann 

Reprezentační ples v Národním domě na 

Smíchově 

Pořádání Středečních čajů 

CVAK – výstava fotografií 

2000 

Předsedou zvolen Roman Sýkora 

Reprezentační ples v Národním domě na 

Smíchově 

CVAK – výstava fotografií 

Pořádání Středečních čajů 

Zprovoznění webových stránek 

2001 

Reprezentační ples v Národním domě na 

Smíchově 

Pořádání Středečních čajů 

Piškvor  

CVAK – výstava fotografií 

  

2002 

První konaná studentská maškarní párty 

na parníku 

Reprezentační ples v Národním domě na 

Vinohradech 

Jarní výlet do krkonošských Sklenařic 

Pořádání Středečních čajů 

Piškvor  

CVAK – výstava fotografií 

2003 

Předsedkyní zvolena Daniela Kotrbová 

Reprezentační ples v Národním domě na 

Vinohradech 

Spoluúčast na organizaci AMSE Annual 

Meeting    

Maškarní party na parníku na téma „V 

zajetí filmu“ 

CVAK – výstava fotografií 

Semináře na humanitární témata 

dobrovolnictví v Africe  

Daruj krev  

AIDS day 

Zprovoznění nové verze webových 

stránek a fotogalerie 

 

 

2004 

Předsedou zvolen Jan Smíšek 

Reprezentační ples v Národním domě na 

Vinohradech  

Maškarní party na parníku na téma 

„Obludárium“ 

Podzimní výlet do krkonošských 

Sklenařic 

Mikulášská zábava v Podolské menze 

ČVUT 

Pořádání Středečních čajů 

Daruj krev 

AIDS day – včetně zapojení do 

celonárodní finanční sbírky Červená 

stužka 

2005 

Reprezentační ples v Kongresovém 

centru Praha 

Velikonoční zábava v Podolské menze 

ČVUT  

Čarodějnická zábava v Podolské menze 

ČVUT  

Maškarní party na parníku na téma „Můj 

oblíbený sport“ 

Podzimní výlet aneb Sázavské prase 

Pořádání Středečních čajů 

Daruj krev  

AIDS day – včetně zapojení do 

celonárodní finanční sbírky Červená 

stužka a semináře o STD 

Mikulášská zábava v Podolské menze 

ČVUT  

2006 

Zprovoznění nové verze webových 

stránek 

Reprezentační ples v Národním domě na 

Vinohradech  

Velikonoční zábava v Podolské menze 

ČVUT  

Maškarní party na parníku na téma 

„60.léta“ 

Podzimní výlet aneb Sázavské prase II. 

Pořádání Středečních čajů 

AIDS day – včetně zapojení do 

celonárodní finanční sbírky Červená 

stužka 

Mikulášská zábava v PM klubu 
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2007

 

Předsedou zvolen Peter Ivák 

Renovace kancelářských prostor 

Daruj krev 

Reprezentační ples v Národním domě na 

Vinohradech 

Velikonoční párty v PM klubu 

Maškarní party na parníku na téma 

„Asie“ 

Studentská vědecká konference 2007 

Číše vína 2007 

Dobronické soustředění prváků 

Orientační den 

Burza učebnic 

Podzimní výlet aneb „Kokořínské prase“ 

Vědecká konference studentů českých a 

slovenských lékařských fakult 

AIDS day – včetně zapojení do 

celonárodní finanční sbírky Červená 

stužka 

Mikulášská zábava v Továrně v Nuslích 

Vánoční besídka 

Vánoční stromeček 

 

2008 

 

Nová verze web stránek 

Nové kancelářské prostory 

Daruj krev 

Reprezentační ples v Národním domě na 

Vinohradech 

Syllabova křída 

Maškarní party na parníku na téma 

„Hudba“ 

Studentská vědecká konference 2008 

Číše vína 2008 

Dobronické soustředění prváků 

Orientační den 

Beánie 

Burza učebnic 

Podzimní výlet aneb „Živohošťské prase“ 

AIDS day – včetně zapojení do 

celonárodní finanční sbírky Červená 

stužka 

Nebuď Prase 

Mikulášská zábava v Matrix klubu 

Vánoční besídka 

Vánoční stromeček 
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Fakta o nás 
 

Název organizace: Trimed – sdružení studentů 3. lékařské fakulty UK  
Adresa: Ruská 87, Praha 10, 10100 

IČO: 6777 6213 
Právní forma a typ organizace: právnická osoba – občanské sdružení 

 

Vedení organizace: 
Peter Ivák – předseda 

Martina Novotná – místopředseda 
Petra Eisnerová – zástupce pro kulturní akce 

Josef Fontana – zástupce pro zahraniční styky 
Jakub Kníže – zástupce pro vzdělávací akce 

Martina Tomášková – zástupce pro bakalářské obory 
Telefon: (+ 420) 267 102 590 

E-mail: trimed@lf3.cuni.cz 
Web: http://trimed.lf3.cuni.cz 

 

Vize: 
Vytvořit síť komplexních služeb, která poskytne studentům naší 

fakulty realizovat jakoukoli činnost, která obohatí jejich pobyt 
na jejich alma mater.  

 
Cíle činnosti Trimedu: 

Podpora vzdělávacích, kulturních a společenských akcí pořádaných pro 
studenty 3. lékařské fakulty UK. 

 
Hodnoty: 

(principy, ze kterých vychází naše sdružení) 
Otevřenost 

Inovativnost a tvořivost 
Týmová práce 

Vytrvalost a odvaha 

 

mailto:trimed@lf3.cuni.cz
http://trimed.lf3.cuni.cz/
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O sdružení 
Naše studentská organizace 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. 
 

Podílíme se na organizaci mnoha akcí. V první řadě reprezentačního plesu 
fakulty, na kterém se každoročně setkávají studenti a pedagogové a který je 
nejprestižnější společenskou akcí fakulty. Nedílnou součástí plesů je tombola o 

hodnotné ceny a studentské předtančení. V budově děkanátu pořádáme 
Středeční čaje - besedy se zajímavými osobnostmi, jejichž hosty se již stali 

například Marek Eben, Lukáš Polert, Svatopluk Karásek a mnoho dalších. 
Pravidelně rovněž pořádáme výstavu fotografií studentů, která se jmenuje CVAK. 

Na podzim odjíždíme na školní výlet, který je příjemně stráveným víkendem a 
jehož se účastní řada studentů všech ročníků i někteří učitelé. Na začátku 
každého akademického roku organizuje TRIMED týden trvající burzu učebnic. 

Zaštiťujeme rovněž promítání mezi studenty velmi oblíbeného Filmového klubu a 
neméně oblíbené studentské vědecké konference. 

 
Velmi oblíbenými akcemi jsou Velikonoční a Mikulášská zábava - pravidelně 
konané párty uskutečňované při příležitosti těchto svátků. Nezapomenutelnou a 

tradiční součástí harmonogramu zábavných akcí je i Parník - v květnu konaná 
maškarní party odehrávající se obvykle na palubě parníku Odra.  

 
Zaměřujeme se i na akce preventivní a humanitární - v kooperaci s IFMSA 
například pravidelně pořádáme soutěž Daruj Krev na podporu Transfuzní stanice 

FNKV, 1. prosince při příležitosti Světového dne boje proti AIDS pořádáme 
finanční sbírku na podporu AIDS nemocných a v období Adventu pořádáme 

sbírku Vánoční stromeček pro děti z dětského domova Říčanská, přidruženého k 
FNKV. Pravidelně rovněž ve spolupráci s IFMSA pořádáme četné humanitární 
sbírky pro obyvatele uprchlických táborů na území ČR.  

 
Pořádáme rovněž zajímavé semináře o které mají studenti zájem, podílíme se na 

vydávání studentského časopisu a účastí na úvodním soustředění studentů 
prvního ročníku a organizaci Orientačního dne se snažíme co nejvíce usnadnit a 
zpříjemnit novým studentům úvod do studia.  

 
Sdružení studentů Trimed se snaží přispět do společenského života na fakultě, 

chceme aby studenti byli na svou alma mater hrdí a cítili se v ní spokojeně.  
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Naše akce v roce 2007 
 

 

Soutěž daruj Krev – kdo daroval krev v transfuzní stanici FNKV, bude 

zařazen do slosování o zajímavé ceny včetně přednostního výběru stáže s 

IFMSA. Pořádáno ve spolupráci s IFMSA. Soutěž tradičně podporuje děkan 
3. LF UK i transfuzní oddělení FNKV. 

 
 

 
Reprezentační ples - hlavní reprezentační a společenská akce fakulty 

tradičně organizována sdružením studentů. Součástí jsou studentská 
předtančení a tombola o hodnotné ceny. V posledních letech má ples i 

benefiční cíl, kterým je finanční podpora dětského domova Hillary 
Clintonové.  V roce 2008 se stalo součástí plesu i vyhlášení ankety 

Syllabova křída, o nejoblíbenějšího pedagoga na 3. LF. 
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Studentská vědecká konference – v duchu let minulých se 

studenti spolupodíleli na organizaci Studentské vědecké konference i 
v roce 2007. 

 

          
 

Parník - Každoroční jarní příjemná maškarní party pořádaná na parníku 

Pražské paroplavební společnosti. Z maškarních témat posledních let 
uveďme třeba Obludárium, Můj oblíbený sport či 60. léta.  

 

 
 
Dobronické soustředění - podílíme se rovněž na organizaci 

úvodního soustředění pro první ročníky. 
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Orientační den - akce při příležitosti zahájení akademického roku, 

během níž se studenti prvních ročníků dozvědí, co se od nich očekává, ale 
například i kde je knihovna nebo pitevny. V roce 2008 jsme rozšířili 

program Orientačního dne o Beánie – přijímání prváků do „medického 
stavu“. 

 

    
 
 

Burza učebnic – pořádaná studentským sdružením umožňuje 

studentům snadno prodat již nepotřebné učebnice a nové za výhodnou 

cenu získat. Tradičně se koná druhý týden po začátku školního roku.  
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Podzimní výlet – tradiční mimoškolní setkání studentů i pedagogů. 

Pořádáme tento sraz v neformálním výletním stylu. Hlavním cílem této 
akce je blíže seznámit lidi, kteří se léta míjí na chodbách fakulty či různých 

klinikách, a tam se jim tato příležitost jen tak nenaskytne. Koná se 
obvykle druhý nebo třetí říjnový víkend. Chodí se na výlety, pije se pivo, 

večer se griluje čuník a pod vlivem ethanolu často vzniká celá řada 
zajímavých spontánních bojovek. 

 

 
 

1. prosinec - Mezinárodní den boje proti AIDS - dobročinný prodej 

stužek s cílem podpořit preventivní akce a život nemocných AIDS v 

prostorách fakulty.  
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„Nebuď prase“ – preventivní akce zaměřená na hygienické návyky 
mediků u lůžek pacientů. 

 

       
 

Mikulášská párty – velmi oblíbená akce která se v roce 2007 konala 

v Martix klubu. Veliký zájem o tuto akci předčil všechna očekávání. 
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Vánoční stromeček – sbírka čokolád a jiných dárků pro dětský 

domov v Říčanské ulici. 

 
 

 

Vánoční besídka – již tradiční předvánoční posezení pedagogů a 

studentů s kulturním programem. 
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