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TRIMED – spolek studentů 3.LF UK 
Výroční zpráva za rok 2016 
 
Krátké zhodnocení 
V tomto jubilejním dvacátém roce od založení Trimedu – spolku studentů 3. lékařské fakulty jsme 
pokračovali v tradici fakultního spolku s po celou touto dobou nezměněnými cíli: Dělat 3. lékařskou fakultu 
tím, čím je – totiž rodinná a přátelská, novým studentům pomáhat v bezproblémovém nástupu na fakultu, 
starším zpříjemňovat chvíle mezi nezbytným studiem a dbát na provázanost mezi studenty a pedagogy. 

 

Shrnutí novinek za rok 2016  
Vedle stabilních akcí, projektů a volitelných předmětů, které organizujeme, jsme letos poprvé uspořádali 
Vinohradskou trojku, benefiční běh Vinohradským areálem, kterého se zúčastnilo již tento první ročník 
neuvěřitelných 130 běžců z řad studentů, doktorů i kamarádů fakulty!  

Vytvořili jsme úplně nový Informační Systém pro organizování akcí „ISko“, který funguje i na chytrých 
telefonech, díky kterému můžeme snadno zapojovat dobrovolníky do organizace a řídit velké projekty 
pomocí malých úkolů.  

Založili jsme pět nových přidružených zájmových podspolků Trimedu (HC Trimed, BC Trimed, Filmový 
štáb, Trimed Martial Arts a TRIEDR) a rozšířili tak jejich počet v tomto roce ze čtyř na devět.   

V rámci zájmového podspolku jsme obnovili tradici studentského fakultního časopisu TRIEDR (dříve 
3Medik) a zpřístupnili ho elektronickou i tištěnou formou.   

Naprogramovali jsme verzi elektronických rozvrhů tak, aby si je studenti mohli snadno stáhnout z webových 
stránek Trimedu do svých telefonů a rozvrhy se jim automaticky načetli do kalendáře. 

Nově pro studenty připravujeme jednou za dva měsíce tematické přednášky z akutní medicíny pod názvem 
Kazuistické večery s urgentní medicínou.  

Vytvořili jsme dvě nové webové prezentace k projektům Medicína jako věda a Veletrhu práce TRIMEDJOB. 
Stránky mají moderní design, jsou přehlednější a snadněji se spravují. Najdete je na adresách job.trimed.cz  
a medicinajakoveda.lf3.cuni.cz.  

Připravili jsme další volitelný předmět s názvem Maskování a simulační medicína v rámci podspolku 
ACTER.  

Natočili jsme přednášky z neuroanatomie a zorganizovali jsme brigádu pro studenty ve fakultní knihovně. 

Jako hlavní organizátoři jsme se podíleli na prvním uspořádání akce Uctění památky 17. listopadu na 
Albertově, na kterou dorazilo přes 5 000 návštěvníků. Za tuto akci naši dva členové obdrželi od Jeho 
Magnificence pana rektora cenu Miloslava Petruska za prezentaci.  

Naši bývalí a zkušení členové se jako hlavní organizátoři podíleli na uspořádání Plesu Univerzity Karlovy.  

 

Spolková kooperace na fakultě 
V rámci fakultní kooperace dlouhodobě spolupracujeme s místní pobočkou IFMSA a nově také se spolkem 
Cesta ven, kterým poskytujeme vybavení kanceláře studentských spolků a dohromady sdílíme též prostory 
skladu. Zároveň vedeme společný kalendář akcí, aby nedocházelo k jejich časovému krytí a studenti měli 
zajištěný co nejideálnější časový harmonogram všech akcí na fakultě.  

 

Fakultní spolupráce 
Níže naleznete seznam oddělení fakulty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a stručný výčet toho, na 
čem konkrétně:  

Studijní oddělení – Den otevřených dveří, Orientační den, Dobronické soustředění, Přijímací řízení, Dětská 
univerzita, prodej plášťů do nemocnice a další 

Paní proděkanka pro postgr. d. studia a pro studentskou vědeckou činnost a absolventi – Studentská 
vědecká konference, volitelný předmět Úvod do praktické metodologie vědecké práce  

IT oddělení – výpomoc se streamováním projektu Medicína jako věda, zajištění mnoha akcí po technické 
stránce, konzultace ohledně hardwarového i softwarového vybavení  

Audiovizuální centrum – půjčení kamer na natáčení, zázemí pro častou editaci videí a grafické práce 

Knihovna – brigády pro studenty 

Paní Maternová – snadno stažitelné rozvrhy do kalendáře z webových stránek Trimedu 

PR oddělení – sháníme dobrovolníky na fakultní akce  

Provozně technické oddělení – zajištění prostor ve vestibulu a jiných místech na fakultě  

Přidružené zájmové podspolky  
Široké spektrum projektů, akcí či volitelných předmětů Trimedu významně doplňují zájmové podspolky 

http://is.trimed.cz/
http://trimed.lf3.cuni.cz/
http://trimed.lf3.cuni.cz/triedr/
http://trimed.lf3.cuni.cz/1-rocnik/
http://job.trimed.cz/
http://medicinajakoveda.lf3.cuni.cz/
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studentů, kterým Trimed poskytuje podporu svými zkušenostmi, technikou, právní subjektivitou, 
databázovými systémy 
atd. Tím se snažíme naplnit jeden z našich cílů, kterým je být jakousi platformou podporující studenty 
v realizaci jejich nápadů.    

Vzájemná celistvost a kooperace vede k efektivnímu předávání zkušeností a dobré praxe, pomoci a 
podpoře během organizace. Umožňuje také obohatit jednotlivé akce tím, na co se jednotlivé podspolky 
specializují.  

 

EC Trimed 
Tato anglická Trimedí paralelka se za krátkou dobu svého působení nesmazatelně vepsala do paměti 
studentů netradiční sportovní akcí konanou při příležitosti Děkanského dne, během které studentské týmy 
měří své síly a nadšení v tradičním univerzitním sportu – famfrpálu. Také letos zorganizovali Festival 
mezinárodního jídla.  

 

MEDVIET 
Spolek vietnamsky mluvících studentů (ale nejen jich) si klade za cíl bojovat proti komunikační bariéře 
v českých nemocnicích mezi početnou menšinou Vietnamců a personálem českého zdravotnictví. 
Pomáhají tlumočit životně důležité informace např. budoucím matkám. Vedle toho zorganizovali osvětu 
v obchodním a kulturním centru Sapa, kde prováděli základní fyziologické vyšetření k prevenci a časné 
diagnostice různých chorob. Tento rok navázali spolupráci s dalšími lékařskými fakultami v Praze a nově se 
tak rýsuje nový spolek na celopražské úrovni.  

 

3 MUŽI 
Tento studentský divadelní podspolek funguje na naší fakultě třetím rokem. Jeho kreativní členové připravili 
pro děti z dětského pavilonu FNKV inscenaci O ukradených dinosauřích vejcích a tento rok vymysleli 
moderní adaptaci pohádky Pyšná princezna s názvem O potrestané princezně i pro děti z Thomayerovy 
nemocnice a Hostivického klokánku.  

 

ACTER 
Circulus medicinae ACutae facultatis TERtiae je podspolek studentů pro akutní medicínu. Letos 
zorganizoval Zážitkový kurz první pomoci na Albeři. Jeho členové také nadále připravují volitelný předmět 
Úvod do akutní medicíny a nově Kazuistické večery s urgentní medicínou a další volitelný předmět 
Simulační medicína a maskování. Tento rok intenzivně pracovali na modernizaci výuky první pomoci na 
naší fakultě a to s větším důrazem na získávání zkušeností z modelových situací. Připravili také praktický 
nácvik ošetření otevřené zlomeniny a jiných zranění na akcích jako je Majáles, Uctění památky 17. 
listopadu, Den otevřených dveří, Týden vědy a techniky či Dětské univerzitě.  

 

Filmový štáb 
Skupina nadšenců, která natáčí a edituje např. přednášky z neuroanatomie, videodebriefingy na 
zážitkových kurzech první pomoci, záznamy z přednášek Medicíny jako vědy, záznam z Reprezentačního 
plesu a Dne otevřených dveří a mnoho dalšího.  

 

TRIEDR 
Studenti teprve z prvního ročníku se jednou rozhodli, že obnoví tradici studentského fakultního časopisu. A 
jak to dopadlo? Na Štědrý den nám letos pod stromeček nadělili první číslo nového a vymazleného 
TRIEDRU. Že jde o velkou věc naznačují pozitivní ohlasy a chuť studentů sdílet své zajímavé a obohacující 
studijní zkušenosti v tomto pekelně dobrém periodiku.   
 

HC Trimed 
Tento rok odstartoval hokejový tým složený z našich studentů, doktorů a učitelů s plány do příštího roku 
hrát pražskou ligu. Intenzivně začali trénovat, aby v následujícím roce mohli naší fakultu skutečně 
reprezentovat!   

 

BC Trimed 
Založili jsme bakalářskou sekci Trimedu s cílem podpořit zapojení bakalářských studentů. Prozatím 
uspořádali úspěšnou sbírku na Kočičí útulek a v dalším roce chystají realizovat další skvělé nápady.  

 

TRIMED MARTIAL ARTS 
Podspolek, ve kterém se studenti učí od bývalých profesionálních zápasníků brazilské JIU-JITSU.  
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Společenské akce 

Společenské akce slouží k seznámení s ostatními studenty a k odreagování mezi studiem. Patří 
mezi ně seznamovací akce pro první ročníky (Dobronické soustředění a Beánie), Mikulášská 
párty, maškarní Parník a také Podzimní výlet aneb Prase. 
 

 

Dobronické soustředění 
Tato velmi populární akce je na programu začátkem září v Dobronicích u Bechyně. Dává příležitost 
k seznámení se našim novým studentům. I letos byly na programu bojové hry, sport, návštěva Dobronické 
hospůdky, táborák, opékání buřtů a samozřejmě také již legendární Dobronická olympiáda. 

 

Podzimní výlet aneb Prase 
Prase má na naší fakultě již více než 10 letou tradici. A tak i letos jsme druhý říjnový víkend místo Velké 
Pardubické věnovali užívaní si podzimní přírody u Slapské přehrady, hraní tzv. „prasečích“ her a opékání 
čuníka. 

 

Beánie 
Vítání nových prváků se konalo každý rok poslední večer před začátkem semestru. Studenti prvního 
ročníku za přítomnosti starších spolužáků podstoupili nefalšovaný medický křest. Teprve po něm mohli 
prohlásit, že jsou studenty 3. lékařské fakulty.  Dále byla na programu společenská zábava při hudbě a 
seznamování se. 

 

Parník  
Parník 3. lékařské fakulty vyplul opět v květnu. Tento maškarní bál na Vltavě letos vyrazil s tématem Ovoce 
a zeleniny. I letos se s námi plavili, k naší velké radosti, pedagogové z naší fakulty.  

 

Mikulášská párty 
Mikulášská party – to nebyla jen tak ledajaká party. Má i svou charitativní stránku. Jsme velice rádi, že 
můžeme každoročně věnovat pytle sladkostí, které se vyberou u prodeje lístků na dobročinné účely. Mohli 
jsme tak připravit a věnovat Mikulášskou nadílku mimo jiné i dětem z dětského centra Paprsek. 
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Kulturní akce 

Kulturní jsou významné společenské události fakulty, které se podílejí na její reprezentaci a šíření 
dobrého jména. Hlavní kulturní akcí je březnový Reprezentační ples, dále do této sekce řadíme 
charitativní Hudební festival či Vánoční besídku na fakultě. 
 

 
 

Reprezentační ples 
Nejreprezentativnější událost Trimedu se konala jako každý rok v březnu v Národním domě na 
Vinohradech.  

K zhlédnutí bylo mnoho vystoupení, vyhlášena byla anketa o nejoblíbenějšího pedagoga fakulty tzv. 
Syllabova křída a samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola. Vyvrcholením večera bylo krásné studentské 
předtančení.  

 

 

 Charitativní hudební festival 
Již od prvního ročníku se snažíme této akci dát vyšší smysl, a tak v názvu přibylo slovo charitativní. 
Výtěžek putuje tam, kde ho ocení ti, kteří neměli takové štěstí jako my ostatní. Letos se festival uskutečnil 
již počtvrté. Výše letošní sbírky, která putovala do dětského domova Vrbno pod Pradědem, se vyšplhala na 
úžasnou částku 14 000 Kč.  

 

 

Vánoční besídka 
Akce konaná v předvánočním čase v prostorech 6. patra naší fakulty. Studenti nosili voňavé cukroví, zpívali 
a sledovali vystoupení svých spolužáků i učitelů. K tomu všemu byla k dispozici pro všechny spousta 
lahodného svařeného vína, které mnohdy nedokončilo svou cestu do 6. patra a zmizelo již po cestě.  
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Studijní akce 

Studijní akce zahrnují organizaci Studentské vědecké konference, naučných přednášek v rámci 
cyklu Medicína jako věda, Zážitkových kurzů první pomoci či Veletrhu práce Trimed Job. Dále 
tato sekce organizuje Orientační den a Den otevřených dveří. 
 

Medicína jako věda  
Cyklus přednášek Medicína jako Věda má za cíl širokému publiku přiblížit rozmanité aspekty světa vědy 
v medicíně. Každý rok probíhá 10 přednášek včetně vyzvané a čestné přednášky na Studentské vědecké 
konferenci a přednášky na Veletrhu práce TRIMEDJOB.  

 
Studentská vědecká konference 
Již tradiční květnová událost, která představuje skutečný svátek vědy na 3. lékařské fakultě! Tato akce 
nabídla vedle vyzvaných přednášek předních světových vědců také soutěžní výkony spolužáků, posterovou 
sekci, či workshop pro všechny, kteří mají zájem o vědu. Celý den byl zakončen společenským večerem 
všech zúčastněných, vyhlášením výsledků a to vše v přátelské atmosféře naší fakultě vlastní.  

 

TRIMED JOB (potřetí) 
Veletrh práce 3. lékařské fakulty TRIMED JOB je akce s cílem pomoci studentům lékařské fakulty při 
důležitém životním rozhodnutí, jakým je jejich další směřování po ukončení studia. Zdravotnická zařízení 
prezentovala možnosti zaměstnání či studijních stáží v České republice, avšak zároveň si studenti mohli 
vyslechnout i důležité aspekty práce lékaře v zahraničí. Přednášky významných osobností medicíny měly 
za úkol přiblížit účastníkům lékařské obory z jiného úhlu pohledu, než mají možnost získat při standardní 
výuce. 

 
Zážitkový kurz první pomoci 
Letošní Zážitkový kurz první pomoci se konal na Albeři. Třídenní nabitý program složený z několika 
modelových situací, praktických seminářů a přednášek s tématikou první pomoci vtáhl do děje všechny 
přítomné. Navíc  ACTER již navrhl integraci do výuky první pomoci v prvním ročníku během následujícího 
akademického roku.  
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Orientační den 
Všichni víme, jak jsou první krůčky v novém prostředí těžké. Proto jsme se den před začátkem školy 
tradičně sešli ve vestibulu fakulty a provedli nové studenty po všech zásadních místech fakulty i 
nemocnice. Nechyběly ani krátké informační přednášky od garantů jednotlivých studijních programů.  

 
Den otevřených dveří  
Každý rok v lednu se přízemí fakulty zavalí davem zájemců o studium medicíny. Ani zde Trimed nechybí se 
studenty, kteří rádi předají své zkušenosti a postřehy svým budoucím mladším spolužákům.  Letošní 
doprovodný program zahrnoval pět stanovišť, na kterých si budoucí studenti mohli vyzkoušet například 
ultrazvuk, ortopedické vrtání či si nechat poradit, jak správně pečovat o chrup od studentek dentální 
hygieny.  

 

Nová společenská sportovní akce! 
 
Vinohradská trojka 
Letos úplně poprvé proběhl benefiční tříkilometrový závod Vinohradským areálem, kterého se účastnili 
studenti, učitelé, doktoři a dokonce i čtyřnozí přátelé naší fakulty. U grilovaného masa a zeleniny, 
s příjemnou muzikou a čerstvě natočeným pivem jsme na dobrovolných příspěvcích vybrali dvacet tři tisíc 
korun na Kliniku Rehabilitačního lékařství FNKV. Doufáme, že tato akce bude v budoucnosti tmelit studenty 
i pedagogy napříč všemi věkovými kategoriemi a podpoří budování vztahů mezi fakultou a nemocnicí.  
 

Závěrem  

Chtěli bychom poděkovat podporovatelům z řad vedení fakulty, pedagogickému sboru, zaměstnancům 
fakulty a nemocnice, lékařům, externím subjektům, nemocnicím a sponzorům, absolventům, studentům – 
dobrovolníkům, kamarádům a přátelům, tedy všem skvělým a výjimečným lidem, díky kterým můžeme tyto 
činnosti realizovat a rozvíjet se. Vážíme si veškeré aktivní i pasivní podpory a přejeme si, abychom to 
dobré v nadcházejících letech uchovali a mohli na těchto silných a rozvinutých základech i nadále stavět. 
Děkujeme a těšíme se na další léta a ať je jich hodně!  


