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Vážení akademici, milí spolužáci,

TRIEDR má úspěšně za sebou svůj první trimestr a uvítání do toho druhého 
bylo více než velkolepé. Lavičky před fakultou obsazené studenty ve slunečních 
brýlích, tričcích a kraťasích naznačovaly jediné – jaro je tady. Po dlouhé 
zimě nás hřejivé slunce všechny vytáhlo ven z knihoven, studoven, kolejí 
a bytů, abychom se konečně trochu provětrali a doplnili deficit endorfinů a  
vitaminu D. Zvláště po prváckém testu z genetiky byl ten pravý čas na chví-
li vypnout. Každý se s tím vypořádal po svém. Někdo se toulal po nákupech, 
jiní odjeli mimo Prahu a ten zbytek sportovních nadšenců vyrazil do parků  
trénovat na Vinohradskou Trojku. Abychom samým studiem kulturně  
nezaostali, uspořádali pro nás 3 MUŽI představení, na kterém se  
s překvapením zjistilo, že i hra napsaná pro malé děti dokáže skvěle uchvátit 
dospělé publikum. 
I tento měsíc nás toho čeká mnoho od hudebního festivalu přes zážitkový kurz 
první pomoci až po večer společenských her na fakultě, na který Vás jako 
organizátoři srdečně zveme. 
TRIEDR byl, je a bude u toho. Vepsal se do studentského života a nadále podává 
svědectví o tom, jak je úžasné být jeho součástí. Stačí jen otevřít a číst.

ÚVODEM

Jménem celé redakce časopisu,
Radek Štefela

“Naučte se pravidla, abyste je mohli
 správně porušovat”

Dalajláma

Osobně bych chtěl poděkovat 
všem, kdo přispěli do TRIEDRu 
svým článkem, komixem či fotkou. 
Děkuji grafikům za to, že vzhled 
TRIEDRu může směle konkurovat 
celonárodnímu tisku, a stejně tak 
korektorům a organizátorům, bez 
kterých by nové číslo nevzniklo. 
Zvláštní dík patří Metodějovi 
Renzovi za poskytnutí rozhovoru.
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Jdu kolem fakulty a koukám přes 
ulici. Sakra, na tom Edenu mi 
něco nesedí, co je do háje špatně?         

   Minutku si takhle dumám a v tom 
mi to dojde. Na fasádě přibylo gráfko. 
Ne jen nějaký načáraný podpis. Aspoň 
1,5x2 metry veliké a nádherně  
fialové. Teda nádherně fialové by 
bylo v případě, že by i zbytek baráku 
byl fialový a ono prostě splynulo. 
Takhle mě trochu stresuje. Představa, 
že každých pár týdnů budeme opra-
vami vytvářet nový prostor pro nové 
projevy nezvaných umělců, je lehce 
děsivá. Z finančního i z časového 
hlediska. Navíc prostě nechcete mít 
zabordelenou fasádu, když svými ak-

tivitami cílíte také na seniory. Později 
téhož týdne jsem zjistil, že tahle par-
ta řádí všude možně, její podpis je na 
Vršovické snad na každém baráku. 
Tak doufám, že jim zdraží spreje…
Na místě je otázka, jestli vůbec je 
důvod to řešit, jestli se taky chystáme 
na zprovoznění. Odpověď zní ano, 
chystáme. V posledních týdnech jsme 
pro to dělali vše, co bylo v našich si-
lách. Zařídili jsme revizní posudek na 
elektřinu, zajišťujeme smlouvy, od-
pady, pojištění, projekty a jejich doku-
mentace, sháníme prostředky i samot-
né vybavení. Máme kávovar, sic jen 
jednopáku z druhé ruky, dodavatele 
výběrových jednodruhových stopro-

Cesta ven No. III
Pokračováníčko

cesta ven

centních arabik, nějaké židle, čtyři ze 
šesti základních stolů a dokonce ná-
dobí! Pivo, na které se nejspíše můžete 
těšit? Kácov Medium světlý ležák, 
tzn. 11 stupňů, později snad přibyde 
i další čep. Ale pořád je to tak trochu 
hudba budoucnosti. Píši o provozu 
a ještě není ani vyklizený sklep. Tak 
popořádku. Provizorní provoz chceme 
spustit v první půlce května, půjde-li 
vše podle plánu. Naštěstí už, co víme, 
není mnoho překážek, jež by nám stá-
ly přímo v cestě. Strhat obložení, sun-
dat zrcadla, dlaždičky a stěny znovu 
pokrýt. Potom prostor uklidit, dovy-
bavit a alespoň v teorii se připravit 
na nájezd do té skutečné dřiny. Provi-
zorní provoz znamená, že zatímco 
budeme shánět prostředky a povo-
lení na finální rekonstrukci, otevřeme 
předběžně s minimálními náklady 
za naplnění minimálních hygienick-
ých podmínek se studenou kuchyní 
tak, abychom si ošahali návštěvnost, 
zájem o sortiment, abychom našli 
optimální cenovou hladinu a hlavně 
abychom získali konečně centrálu pro 
vlastní akce spolku. Taky by bylo hez-
ké, aby si prostor začal vydělávat na 
nájem. 
O jakých spolkových akcích je řeč? 
Chceme promítání, semináře, besedy, 
pub quizy a tak dále. Co nám jen fan-
tazie nabídne a dispozice prostoru 
umožní. 
Zásadní pro nás bude samozřejmě 
účast obyvatel z okolí. Pro ty jsme 

23. pořádali seznamovací dýchánek 
ve spolupráci s farou ČCE v Tulské. 
Fara v Tulské? Vždyť tam jsou jenom 
obyčejné činžáky… Správně, tedy 
napůl správně. Bytové činžáky tam 
jsou, ale pod nimi se v rozlehlém 
sklepení rozkládá také poměrně velký 
kostel. Velmi hezky zrekonstruovaný 
a obecně milý, s mladým entuzias-
tickým farářem, který je přístupný 
všem veřejně prospěšným aktivitám. 
V Tulské tak máme dobrého spojence, 
ze dveří Malého Edenu je to ke vs-
tupu do farních katakomb 20 metrů. 
Zahrneme-li i 3. lékařskou, vzniká 
pěkné zázemí pro komunitní činnost. 
Už se rozjíždí plány na společné pro-
jekty. Malý Eden má totiž pro některé 
záměry opravdu málo místa a v tom by 
mohla fara velmi pomoci. Komunita 
se samozřejmě bude tvořit dlouho. Na 
první setkání přišlo všeho všudy pět 
místních. Pozitivní je, že všichni byli 
našimi plány poměrně nadšení a že 
máme stále velké rezervy v ohledech 
propagace.
V příštích týdnech se zaměříme 
hlavně na to, aby se povědomí šířilo, 
aby rostly řady nových členů a aby 
bylo více možností se aktivně zapojo-
vat. Práce totiž stále přibývá, je stále 
různorodější a lépe organizovaná, ale 
členů začíná být málo. Krom kavárny 
samotné čekají na svůj rozvoj navíc i 
festival Dudlík a mnohé další projek-
ty. Proto pokud by náš spolek někoho 
z vás zajímal, neváhejte se ozvat!

Viktor Šebo
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Koncem února u nás na 
fakultě proběhl Workshop  
#Prsakoule, kde jsme 

společně s naší spolužačkou Míšou  
Zemkovou učily účastníky SAHAT NA 
SEBE KAŽDÝ MĚSÍC.
Že jsi zatím o tomto projektu neslyšel 
a rád by ses o něm dozvěděl víc? 
Nebo jsi prostě jen musel stážovat na 
interně nebo se učit na letní pitevny a 
nemohls přijít? V krátkosti vás ráda do 
samovyšetřovaní zasvětím v dalších 
řádcích.
Jsme nezisková organizace Loono, 
která sdružuje nadšené mediky a 
lékaře, kteří věří, že naší prací je nejen 
léčit, ale i vzdělávat širokou veřejnost 
v problematice onkologické a nově i 
kardiovaskulární prevence.
Projekt Sahám si na ně každý měsíc se 
snažíme cílit především na mladé lidi, 
které chceme naučit dbát o své zdraví 
tím, že je nebudeme děsit, ale naopak 
bychom rádi, aby pro všechny bylo 
samovyšetření prsou a koulí něčím 
cool.
Zjistili jsme totiž, že za měsíc si 
průměrný muž na svá varlata sáhne 
369x a průměrná žena na svá prsa 
167x a z toho ani jednou své doteky 
nevyužije pro samovyšetření. Že ani 
ty ne? Pojď se to s námi naučit!
Takže jak na to? Není to žádná věda. 
Navíc si doma můžete zahrát na dok-

tora a vyšetřit i partnera či partnerku, 
protože až 30 % změn objeví právě 
drahá polovička.
Vyšetření provádíme jednou měsíčně. 
U žen je to nejlepší asi 3. až 5. den po 
skončení menstruace, kdy jsou prsa 
nejlíp prohmatná. Pokud nemenstru-
uje, vybere si stejně jako muži (kteří 
obvykle také nemenstruují) jakýkoli 
den v měsíci.

Loono na 3. LF
Sahej si na ně správně!

studentské projekty

změna velikosti, změny na bradavkách 
a na kůži ňader. Muži by se měli také 
zaměřit na změny velikosti, otoky, 
zarudnutí. Říkáme, že člověk by si měl 
všímat ČEHOKOLI NEOBVYKLÉHO!
Po „pokochání se“ následuje POHMA-
TOVÁ fáze. Ženská ňadra se vyšetřují 
naplocho položenými třemi prsty, 
kdy krouživými pohyby systematicky 
prohmatáváme celou prsní tkáň. 
Neměli bychom zapomínat na oblast 
podpaží a nadklíčku. Muži provádí 
samovyšetření nejlépe po teplé sprše. 
Jednou rukou zajistí svá varlata v 
šourku a druhou rukou uchopí své 
koule mezi palec a ukazováček, které 
využije jako kleště, a tímto způsobem 
vyšetří celá varlata. Poté vymění ruce 
a pokračuje na druhé straně. Je dobré 
nezapomínat na oblast pólů varlat.
Pokud samovyšetření provádí part-
ner, je dobré zdůraznit, že by měl 

být důsledný, ale něžný a chovat se k 
prsům či koulím tak, jako by byli jeho 
vlastní. Pokud by vás cokoli znejis-
tilo, nepanikařte, neptejte se doktora 
Googla, ale zajděte si k opravdovému 
lékaři.
Podrobnější návody najdete na  
www.loono.cz. Budeme rádi, když bu-
dete také sledovat náš Facebook, Ins-
tagram, kde se můžete dozvědět vše o 
tom, co se u nás děje nového a také o 
zajímavých akcích, které pořádáme. 
S naším projektem Žiješ srdcem jsme 
začátkem března spustili kampaň 
na HitHitu a budeme moc rádi, když 
tento projekt na webových stránkách 
www.hithit.com podpoříte.
Sahejte na sebe i na všechny, kteří Vám 
to dovolí, každý měsíc, naslouchejte 
svému tělu a dávejte na sebe pozor 
nejen v letním semestru.

Andrea Hynková

Postup samovyšetření má vždy dva 
kroky. První je POHLED. V dobře 
osvětlené místnosti si stoupneme 
před zrcadlo a prohlédneme se. 
Zaměřujeme se na změny. Na prsou 
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Je tu opět jaro a již nezadržitelně se 
nám začíná blížit další ročník Vi-
nohradské Trojky – charitativního 

 běhu Vinohradskou nemocnicí, 
který letos projde několika změnami. 
Říkáme sice další ročník, což může vy-
volávat pocit, že jde o zaběhlou trad-
ici, ale opak je pravdou. Samotný ná-
pad uspořádat V3 se zformoval až loni 
a v letošním roce tedy budeme svědky 
teprve 2. ročníku. Nezapomeňte si pro-
to ve čtvrtek 18. 5. odpoledne všichni 
udělat čas a přijít se proběhnout pro 
dobrou věc!! 
Jak jsme již nakousli, letos nás čeká 
mnoho novinek, na kterých se v 

současné době v rámci příprav s max-
imálním nasazením pracuje. Nejdříve 
však zpět ke kořenům závodu. Asi 
každý z nás dobře ví, jak velký prostor 
pro seberealizaci jako studenti naší 
fakulty máme. Díky této podpoře od 
vedení se za uplynulá léta povedlo na 
fakultě vybudovat velmi přátelskou 
atmosféru a k tomu bezpochyby do-
pomohlo mnoho společenských akcí 
pořádaných spolkem studentů Trimed, 
jež jsou pravidelně navštěvovány jak 
studenty, tak i samotnými pedagogy. V 
poslední době jsme však začali dostá-
vat pocit, že naše fakultní nemocnice, 
byť je pro náš osobní rozvoj zásadní 

Vinohradská trojka
podruhé a líp

pozvánka

institucí, stojí z tohoto pohledu mírně 
stranou. Řekli jsme si tedy: pojďme 
uspořádat akci, na které se sejdou jak 
studenti a pedagogové fakulty, tak i 
samotní lékaři z naší nemocnice. Pak 
už jenom stačilo uvědomit si, že ne-
jlépe nás spřátelí zdravá sportovní ri-
valita a že nejpřirozenějším sportem 
je přeci běh. No a úplně nejlepší je 
svým sportovním výkonem někomu 
pomoci.
V rámci prvního ročníku se závodu 
zúčastnilo zhruba 100 studentů a 
téměř 30 lékařů či pedagogů. O tak 
velké účasti se nám nezdálo ani v 
těch nejdivočejších snech a svým 
způsobem nám to potvrdilo, že o akci 
podobného formátu je u nás na fakultě 
a v nemocnici opravdu zájem. Délka 
trasy byla, jak asi každý tuší, stanove-
na na 3 km a skládala se z dvou 1,5 km 

kol. V tomto roce bychom však chtěli 
nalákat na závod ještě více běžců a z 
důvodu snahy udržet hromadný start 
bylo nutné, aby trasa prošla určitými 
úpravami. Proto jsme se rozhodli pro 
letošek vytvořit jednokolovou trasu 
mající délku 3 km, která současně 
nepovede žádnými zúženými prostory 
a vyhne se schodům. Podporou v této 
snaze pro nás byl souhlas Státního 
zdravotního ústavu s tím, že trasa 
může vést skrze jejich areál. Povedlo 
se nám tedy vytvořit koncept jakéhosi 
tříkilometrového okruhu, který pov-
ede kolem fakulty skrze areál FNKV a 
SZÚ. Přesná trasa bude jako v loňském 
roce postupně odhalována na FB 
události závodu (viz odkaz níže).
V rámci charitativního účelu se 
v loňském roce z dobrovolných 
příspěvků závodníku povedlo vybrat 
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21 707 Kč, které putovaly na Kliniku 
rehabilitačního lékařství 3. LF UK a 
FNKV. Letošní vybrané peníze jsme se 
však rozhodli věnovat na Projekt Iti-
bo, tedy na chod a rozvoj zdravotnick-
ého zařízení v africké Keni, které spo-
lupracuje s naší fakultou. Věříme, že 
díky mnohem nižší kupní síle budou 
mít takto darované peníze největší 
smysl.
Současně v tuto chvíli jednáme se 
sponzory, kteří by nám opět pomoh-
li zorganizovat závod a doprovod-
ný program. Minulý rok jsme měli 
velké štěstí, protože se nás rozhodlo 
podpořit Tesco, Vinohradský pivo-
var, Bauer či Pujcovna-stanu.cz, bez 
kterých by byla organizace závodu 
mnohem náročnější.
Další informování ohledně blížícího 
se závodu (upřesnění času, reg-
istrace a podmínek závodu) bude 
probíhat opět převážně skrze FB 
událost, kterou naleznete pod od-

kazem https://www.facebook.com/
events/1663111680661418/ (bude 
spuštěna v průběhu dubna), či dále na 
www.trimed.cz nebo skrze informační 
emaily rozesílané studentům a 
zaměstnancům fakulty a nemocnice. 
Pokud by se kdokoliv z Vás chtěl zapo-
jit do organizace, či případně pokud 
byste měli nějaké dotazy ohledně 
závodu, neváhejte nás kontaktovat na 
vinohradskatrojka@trimed.cz.
Jíž nyní se moc těšíme, jak se opět 
všichni společně postavíme na start a 
zazávodíme si v neobvyklém prostředí.

A nezapomeňte:
„Když už máte všeho dost, dejte si 
Trojku pro radost!“

Těšíme se na Vás 18.5.!!

David Lauer,
Petr Michenka,

Jan Pidhorodecký

Nácvik předtančení, vyzdobit 
sál, honem, rychle, po vás 
už zkouší sbor! Převléct do 

kostýmů, pak zase z kostýmů, učesat, 
zkrášlit, nahodit oblek, 3, 2, 1… A je to tu! 
V Národním domě na Vinohradech se 
v pátek 10. března krátce po 19. hodině 
začali první zvědaví návštěvníci 
shromažďovat v hlavním sále, aby 
zhlédli zahájení již 19. ročníku 
reprezentačního plesu 3. lékařské 
fakulty. O to se postarali sympatičtí 
moderátoři, Martin Moudrý a Vik-
tor Šebo, kteří obecenstvo následně 
skvěle prováděli celým večerem.
Ačkoliv zpočátku byla na tanečním 

parketě spousta prostoru a fronta 
na baru ještě v nedohlednu, slibo-
vaná rekordní účast na sebe nene-
chala dlouho čekat! Během hodiny se 
nádherné prostory Národního domu 
začaly plnit studenty, absolventy, 
vyučujícími, příteli a přítelkyněmi, 
manželkami a manžely a atmosféra 
plesu pomalu, ale jistě nabírala na 
obrátkách.
Úvodního vystoupení v rámci progra-
mu se ujali studenti 4. ročníku naší 
fakulty, kteří při dechberoucím kla-
sickém předtančení předvedli, jakže to 
tedy má na parketě celý večer vypadat, 
a tak po příjemném a inspirativním 

Ohlédnutí za plesem
připoměňte si, co si nepamatujete
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proslovu našeho váženého pana 
děkana se je příchozí jali následovat a 
parket se zaplnil spoustou nadšených 
tanečních párů. Skvělá kapela Brand 
New Band hrála tanečníkům i ostat-
ním návštěvníkům nejrůznější tóny 
a rytmy, zatímco ve vedlejším sále si 
na své přišli milovníci folklóru, které 
zde bavila energická cimbálová kape-
la Muzička. Zábava gradovala, a že ani 
studentům medicíny není hudba cizí, 
se nás svými vystoupeními rozhod-
li přesvědčit fakultní pěvecké sbory 
Clavicula a A Patella a také skvělá 
děvčata z dua TBeeGirls. 
Kdo už byl tančením znaven, měl 
příležitost udělat si památeční fotku 
se svým spolužákem, vyučujícím či se 
svou láskou ve fotokoutku Fotonaut, 
jehož oblíbenost dokazovala klikatící 
se fronta, která směle mohla konkuro-

vat té na baru. A kteří vyučující se těší 
mezi studenty největší oblibě? To nám 
moderátoři sdělili při vyhlašování 
ankety Syllabova křída, ve které byli 
nejoblíbenější pedagogové oceněni, a 
to hned v několika kategoriích.
Večer již byl v plném proudu. 
Překrásné dámy v nádherných šatech 
i pánové-elegáni popíjeli, tančili, dis-
kutovali a proudili každým metrem 
čtverečním Národního domu, který 
praskal ve švech. Vrchol naplněnosti 

reportáž

pak hlavní sál zažil, když se statní 
zametači se smetáky pokoušeli utlačit 
natěšený dav, aby tak udělali prostor 
pro energií nabité moderní student-
ské předtančení v podání 35 tančících 
erytrocytů. Taneční číslo sklidilo 
zasloužené ovace publika a všichni, 
kdo si stihli zakoupit lístky do bohaté 
tomboly, které zmizely jako pára nad 
hrncem, již netrpělivě očekávali její 
vyhlášení (Všem výhercům hodnot-
ných cen srdečně gratulujeme!).
O hudební završení večera se pak post-
aral saxofonový mág František alias 
Saxofrancis, který za doprovodu DJs 
dokázal naprosto strhnout rozjařený 
dav a naladit publikum na vlnu mod-
erních hitů.
Bohužel ale každý večer musí jednou 
skončit, a tak ani fakultní ples nebyl 

výjimkou. Nikomu se samozřejmě 
domů nechtělo a věřím, že si všichni 
z Národního domu kromě výher 
z tomboly odnesli hlavně dobrou 
náladu, kupu zážitků a že jistě je na 
co vzpomínat. Tímto malým ohléd-
nutím bychom chtěli poděkovat 
všem organizátorům v čele s Bětkou 
a studentským spolkem Trimed, 
účinkujícím, sponzorům a v nepo-
slední řadě vedení fakulty za to, 
že umožnili konání této nadmíru 
podařené akce a díky jejich úsilí a 
snaze jsme si ples mohli maximálně 
užít a můžeme se už pomalu začít těšit 
na další ročník, kde se, pevně věřím, 
ve stejně dobré náladě všichni zase 
sejdeme!

Nikola Nociarová
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Pro psaní této rubriky jsem byl 
několikrát obviněn z intelektuálst-
ví, nebo – chraň Bůh! – filosofování. 
Než abych ztrácel čas vyvracením 
těchto tvrzení, rozhodl jsem se svézt 
se na téhle vlně a pokusit se o to, o 
co se pokoušel každý filosof v his-
torii: vysvětlit vznik vesmíru, života 
a tak vůbec. O vzniku vesmíru panu-
je mnoho různých názorů, počínaje 
Biblí přes Velký třesk po zvůli Velkého 
špagetového monstra (jakou verzi si 
vyberete je zcela na vás, ale připravte 
se, že vás podle toho budu tiše sou-
dit). První pro nás relevantní je mo-
ment, kdy „Bůh oddělil světlo od 
tmy“ – jinými slovy, když vzniklo 
Slunce v naší soustavě. Je pravda, že 
to umožnilo existenci života na Zemi, 
ale měli bychom brát v potaz, že tato 
žhavá koule plynů má nepříjemnou 
tendenci svítit, když ji nepotřebujeme 
– třeba do obličeje na přednášce – a 
nesvítit, když ji potřebujeme – třeba 
když se v noci vracíme z hospody. Další 
na programu bylo stvoření – či evolu-

ce – zvířat. Abychom celou záležitost 
viděli v souvislostech, musíme pama-
tovat, že se vznikem zvířat vznikli i 
první vegani, byť se vývojová větev 
člověka ještě neoddělila od opic. Čímž 
se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu 
– stvoření člověka. A to bylo do-
bré. První člověk, ať už to byl Adam 
nebo někdo, kdo před chvílí slezl ze 
stromu, si mohl vychutnávat pocit, že 
je jediný člověk na světě a nikdo ho 
neobtěžuje svými otázkami, pokusy 
navázat přátelství nebo formulářem 
daňového přiznání. Pak vznikli i další 
lidé, čímž tato idylka vzala za své. Zde 
mimo jiné můžeme pozorovat i vznik 
misantropie. Jak se svět vyvíjel dál, 
už víme, a tak dnes máme podmíráky, 
kocovinu, špatné překlady titulků k 
zahraničním seriálům a lidi, kteří si 
nahlas pouštějí hudbu v prostředích 
hromadné dopravy. Je tedy vidět, že 
stvoření světa byl poměrně kontrover-
zní nápad. Celkově můžeme o smyslu 
vzniku světa zformulovat jednoduch-
ou tezi: svět vznikl, aby mě nasral.

Misantrop

O původu světa
misantropův koutek potřetí

filosofické okénko
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Metoděj Renza řečený „Táda“ vede na 
naší fakultě spolek akutní medicíny 
ACTER. Mezi studenty propaguje zájem 
o akutní medicínu a hlavně připravuje 
Zážitkový kurz první pomoci, který 
se uskuteční víkend po Velikonocích. 
Rozhovor probíhal v učebně biofyziky, 
a aby TRIEDR dostál svému renomé, 
byl víc než punkový. Já jsem mezi klad-
ením otázek narychlo stříhal videa a 
Táda si během odpovědí prohlížel svůj 
jazyk na sonu. Už aby Viktor konečně 
dopsal poslední díl Malého Edenu a 
já mohl své dotazované zvát na pivo s 
výhledem na naši alma mater.

Jak ses dostal k akutní medicíně?
Už od malička mě fascinovala taková 
ta žlutá auta s blikačkami a pak, když 
jsem se dostával víc k medicíně, ať už 
to bylo na gymplu nebo tady na škole, 

začal jsem postupně zjišťovat, co to 
ta akutní medicína je a že to nejsou 
jenom žlutá auta s majáky, ale že je 
to především práce v nemocnici. Šel 
jsem si za tím a zkoušel, co všechno 
to obnáší. Takže tak nějak jsem se 
dostal k akutní medicíně jako takové, 
vždycky mě to k ní vnitřně táhlo.

Založil jsi spolu s dalšími studenty 
spolek akutní medicíny ACTER, jak 
to celé vzniklo?
Jednoho krásného večera jsem se pot-
kal s Kubou Poláchem a řekl mu o tom, 
že jsem si během prvního semestru 
přečetl učebnici anesteziologie a že 
mám o akutní medicínu zájem. Kuba 
mi nabídl, abych se přidal do face-
bookové skupiny akutní medicíny 
3. lékařské fakulty. Postupně jsme 
začali rozvíjet všechny možné  

Přípravy na zážitkáč finišují
Rozhovor s Metodějem Renzou

rozhovor

aktivity, které nyní děláme, ať už 
jde o zážitkový kurz nebo Úvod do 
akutní medicíny. Díky spolupráci s  
MUDr. Jiřím Karáskem a MUDr.  
Davidem Marxem jsme dostali oficiál-
ní podobu.

Co se v ACTERu chystá nového? 
Teď jsme rozjeli projekt „Kazuis-
tické večery s urgentní medicínou“, 
který se, soudě dle účasti, dobře 
uchytil a je o to zájem. Plánujeme v 
tom pokračovat a zvát nové hosty z 
různých oblastí akutní medicíny, aby 
tento obor podávali skrze vlastní ka-
zuistiky, které jsou pro studenty vel-
mi atraktivní. Jinak je ACTER otevřen 
všem, kdo by měli zájem přijít s něčím 
novým.

Jak probíhají přípravy na Zážitkový 
kurz první pomoci?
Přípravy začaly už v loni na jaře, když 
jsme se sešli s novým přednostou 
Kliniky anesteziologie a resuscitace 
panem doc. Duškou. Dohodli jsme 
se, že celý kurz rozšíříme s tím, že 
by se v budoucnu mohl zařadit do  
povinné výuky. Takže tak jsme se 
začali připravovat na náš pilot-
ní projekt, který bude obrovský  
(100 účastníků, 40 organizátorů). 
Právě jsme ve fázi finálních příprav, 
kdy ladíme modelové situace, tým 
kameramanů a fotografů, zařizujeme 
jídlo, dopravu a tak dále.

Co mohou studenti od kurzu 
očekávat?
Snažíme se studentům poskytnout 
nastínění situací, se kterými by se 
někdy v životě mohli setkat, aby právě 
v tu chvíli věděli, co mají dělat. Věřím 
tomu, že si užijí spoustu zábavy, 
dramatu a že se hlavně něco naučí 
a odnesou si zkušenosti pro svou  
budoucí praxi.

Dlouhodobě stážuješ u záchranné 
služby, co bys poradil zájemcům o 
tuto stáž?
Není nic jednoduššího, než se na ní 
přihlásit. Už od letního semestru v 
prváku popř. v druháku napsat na 
vzdělávací středisko Zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského kraje, 
se kterou má naše fakulta sepsanou 
smlouvu, a oni vás tam rádi přivítají.

Mimo záchrannou službu se 
angažuješ i ve vědecké činnosti. V 
čem spočívá vědecká aktivita na poli 
akutní medicíny?
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Ta největší aktivita, kterou vyvíjíme, 
je na to, abychom přesvědčili odbor-
nou společnost, že věda se dá dělat i 
v přednemocniční péči. A to kvalitní 
věda. V rámci karlovarského kraje 
se snažíme aplikovat prostředky tel-
emedicíny právě do přednemocniční 
péče a zbytek bych si nechal jako 
překvapení na studentskou vědeckou 
konferenci, kde budeme prezentovat 
své výsledky.

Plánuješ nějakou zahraniční stáž?
Zatím neplánuju, protože mi přijde, 
že se toho spoustu ještě můžu naučit 
tady, teprve pak budu možná získávat 
nové zkušenosti v zahraničí.

Zapojuješ se i do ostatních podspolků 
a akcí Trimedu?
Snažím se angažovat alespoň pasivně 
jako účastník a pokud tomu tak není, 
tak mě většinou zaangažuje někdo 
jiný, jako například na plese, kdy jsem 
neměl dělat vůbec nic, ale nakonec na 
mě nějaká malá role padla.

Tvoje fotka z Dobronic obletěla celý 
svět, jak si užíváš popularitu? 
Je to hrozné, protože před fakultou 
pořád stojí holky a chtějí podpisy. 
(směje se)

Co děláš, když potřebuješ na chvíli 
vypnout?
Zaprvé se vzdálím z Prahy, protože 
je to pro mě takové pracovní místo, 
a potom už je to cokoliv, jestli doma 

vyrazím někam na výlet nebo jest-
li půjdu s kamarády někam na hory. 
Taky rád sestavuju nový nábytek např. 
z IKEY, to mě uklidňuje.

Co plánuješ po studiu? Zůstaneš u 
akutní medicíny?
Zatím jsem rozhodnutý, že u akutní 
medicíny zůstanu, i když se to pořád 
může změnit – ještě jsou to tři roky. 
Postup je takový, že se nejdříve musím 
naučit tu normální medicínu a potom 
přejít k té akutní. Ale pravděpodobně 
to tak bude.

Radek Štefela
 

I opilce lépe zahraje střízlivý. Stará Cimrmanova moudrost. Co je nejhorší? 
Pro technické role to platí dvojnásob. Není nic podivnějšího, než když se v 
bezvětří kymácí křoví nebo když kupříkladu zadek detektiva Triceratopse 
jde jiným směrem než předek detektiva Triceratopse.
3 MUŽI mají většinou výhodu, hrají pro děti, alkohol je tak z inscenace 
vyloučen. Tentokrát jsme hráli pro studenty. Taková drama verze verbuňku. 
Účast jsme si pojistili občerstvením. Všudypřítomní prváci napekli a vůbec 
připravili spoustu věcí a namíchali bowli… Rozkaz, ten zněl jasně: nakupte 
toho alkoholu tak na patnáct litrů… Koupili 15 litrů alkoholu. Nic nevadí, 
stalo se, jen se to muselo zlikvidovat. Postavil jsem se k tomu čelem, služba je 
služba… Jen jsem v posledních měsících bez tréninku… Už cestou na jeviště 
z toho byl trochu moták. Krizový moment nastal, když v půlce hry spadla 
kulisa. Sedě za krkem skoro dvoumetrového Martina, který stál na třetím 
schůdku v kapli, zavěsit očko na háček bylo téměř nemožné. Závěrečná 
etudka, kdy se zadnice usadila do hrnce s cibetčí smaženicí, byla jenom 
třešínkou. Takže díky Martinovi a všem ostatním za to, že mají se zadnicí 
tolik trpělivosti. 3 MUŽI jdou příkladem, co se resocializačních snah týče!

Viktor Šebo

Sloupek pana Viktora Šeba

Za tu dobu, co pracuji ve zdravotnictví, se zájmem pozoruji jistý 
jev. Lidé lépe reagují na úkon popsaný jednoduchými slovy, i když 

zahrnuje něco nepříjemného, než na odborný a korektní termín. Jiný-
mi slovy, pacient se tváří méně vyděšeně a více spolupracuje, když mu 
řekněte “Jdu vás bodnout do prstu” než “Jdu vám změřit glykémii”. Mám 
teorii, že je to proto, že lidé se víc bojí neznáma, než bolesti, a proto dáva-
jí přednost jednoduchému a srozumitelnému vysvětlení, které implikuje 
nepohodlí, před nicneříkajícím odborným termínem.
Nebo dospěli k názoru, že zdravotníci jsou zkrátka sadisti a bude lepší jim 
neodporovat.

Jirka Sýkora

Ze života NLZP
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Pozkoušková euforie se znatelně 
promítla do prvního týdne. 
Všude na Facebooku se obje-

vovaly šťastné tváře kolegů ze zno-
vushledaní s kolegy. Než jsme se se 
všemi dostatečně poobjímali, bylo 
tak akorát na čase vytáhnout hava-
jské košile a zamířit do Infinity Baru. 
Na to, abych Summer Semestr Wel-
come Party objektivně popsala, jsem 
až příliš zaujatá – ale samozřejmě to 
bylo nejlepší! 

A ani jsme nestihli pořádně 
vystřízlivět a začaly přípravy na ples. 

Slečny medičky se rozdělily do dvou 
kategorií – jedny začaly zuřivě hub-
nout do šatů pomocí všech možných i 
nemožných metod. “Hlavně ať rychle 
shodím přebytečná kila a nevypadám v 
té parádě jak vepřík před zabíjačkou.” 
Ty druhé začaly shánět větší šaty. Já 
se pohybovala chvíli v jedné a pak 
zase chvíli ve druhé skupině. Nakonec 
jsem to vyřešila tak, že jsem si vzala 
velice volné šaty s takovým výstřihem, 
že naprosto přebyl jakékoliv jiné ne-
dostatky.
 Pánové zase zjistili, že na obleku ne-
dopnou po zkouškovém knoflíky a 

Chudáku, na té medicíně se určitě 
musíš pořád učit...
To ani nemáš čas chodit pít, že?

ze života prváka

chlubili se všem okolo, že to je díky 
vypracované muskulatuře v oblasti 
ramenní. Ale nevěřte jim to, stačí sk-
louznout pohledem níže na začínající 
pivní pupek a nohy jako párátka. Ach 
ty večery u biofyziky a donáška jídla 
domů!

O průběhu samotného plesu toho 
moc říct nemůžu. Na začátku jsem 
si prošla menším nervovým zhrou-
cením a konec mám v alkoholovém 
oparu. Takže asi dobrý. Poslední, co si 
pamatuju ostře je, jak jsem stála pod 
pódiem při vyhlašování hlavních cen 
tomboly s dvojkou bílého (jak jinak) a 
smála se lidem, co nepoznají modrou 
od zelené. Jako vážně? Samozřejmě, že 
výherní byly hlavně tyhle dvě barvy. 
Jo a ještě olivová!

Ráno bylo o to krušnější, že nám všem 
došlo, že za dva týdny bude ještě hůř. 
Nějak rychle ten genetický kurz utekl 
– o to rychleji, o co míň jste chodili 
na přednášky. Do toho latina a zrád-
né prupovídky starších studentů, že 
genetika je ze všech nejlehčí, nám 
pomáhaly zabředat do stále hlubší 
prokrastinační krize. Ta vrcholila 
v pátém týdnu semestru a řešila se 
různě – někdo alkoholovými dýchan-
ky a někdo sportem. Jedni se navzájem 
smáli druhým, ale všichni jsme na tom 
byli v podstatě stejně. Protože je sice 
špatné, když sportovec chlastá, ale 
krásné, když alkoholik sportuje! 

Víkend před se hemžil FB všemožnými 
motivačními citáty, prokrastinačními 
komentáři a depresivními statusy. 
Kdo byl ještě do této chvíle v klidu, 
neměl šanci v něm zůstat. Nedělní 
noc probděl podle kruhů pod očima 

pravděpodobně nejeden z nás a po-
dle výrazů tváří před poslouchárnou 
to bylo asi tolik platné jako mrtvému 
zimník. Nebo těhotné teratogen. O 
co horší bylo, že výsledky byly už v 
úterý před divadlem! Ani těch pár dní 
blažené nevědomosti nám nedopřáli!

Teď spíme na přednáškách z em-
bryologie a odpoledne chytáme 
první sluneční paprsky v Riegráčích. 
Zkouška zatím pořád daleko a nás 
čeká další krásný proprokrastinovaný 
měsíc! 

A dokonce to vypadá, že se začíná 
něco chystat naproti přes ulici. Na 
skleněné výloze Malého Edenu (znáte 
z nekonečných Vikiho článků) se 
nedávno objevil letáček a asi se brzo 
začnou dít věci! Prý tam budou mít i 
pivo! Já určitě přijdu!

Diana Rochovanská
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Ti, kteří četli moje předchozí 
povídání o Erasmu, si musí 
myslet, že tu hrozně trpím. 

Pravda je taková, že jediné, co tu není 
úplně nejlepší, je francouzská ad-
ministrativa a stávky, z nichž mi jed-
na dokonce zabránila přiletět na náš 
báječný fakultní ples (alespoň jsem 
tam nemusela potupně jít ve stejných 
šatech jako loni).
Zbytek je ale více méně bez chyby, 
takže pokud čekáte další dávku „he-
jtu“, tak dneska nepřijde. Úplně chá-
pu lidi, kteří říkají, že Erasmus byl 
nejhezčí období jejich života. Háček 
je v tom, že je to celé tak trochu mimo 
realitu, proto je to taky tak super. 
Zvlášť pokud jste z medicíny, tak pro 
vás Erasmus znamená únik od všech 
povinnosti a problémů – je to takový 
půjčený čas, kdy si můžete užívat, ale 
pak to zase samozřejmě musíte vrátit, 
takže buď nehorázně dřete po návra-
tu, nebo před odjezdem, jako jsem to 
udělala já.
Za odměnu dostanete neuvěřitelně 
moc volného času, cestování a spous-
tu lidí, kteří se s vámi bůhvíproč 
chtějí kamarádit a myslí si, že jste 
úžasní. Hlavně proto je to celý tak 
trochu nereálný, protože prostě není 
normální, že se s vámi každý chce 
bavit pokaždé, když přijdete do baru, 
jelikož, upřímně, zas tak dobří nejste.

Každopádně tady to tak funguje, na-
jednou máte spoustu přátel, se který-
mi byste doma museli pít rok v kuse, 
abyste si vytvořili alespoň trochu 
podobný vztah. Taky to znamená, že 
máte na každý večer program a poma-
lu musíte odmítat pozvání a vybírat 

si akce. A když jste holka, tak to platí 
dvojnásob. No, a když jste já, tak to 
platí trojnásob (haha, já vim).
Skoro tedy neexistuje večer, kdy by-

Z Francie podruhé
Blýská se na lepší časy

zápisky z ciziny

ste nešli na nějakou party nebo ven s 
kamarády, což je úžasné pro váš so-
ciální život, ale poněkud nepříjemné 
pro vaše játra, vaši peněženku (Už 
jsem dost chudá – začínala jsem na 

vrátit ke svým normálním životům, 
udělat státnice a dřít od rána do 
večera. Tohle tady všichni vědí a tím 
pádem se každý den chovají, jako kdy-
by to mělo přijít už zítra. Protože než 
to přijde, je třeba si pořádně užívat 
právě ten půjčený čas, který jste si 
navíc většinou tvrdě vydřeli. Jo a taky 
to platí univerzita, takže není co řešit. 
Už teď mě mrzí, že musím za měsíc 
a půl pryč, protože jsem se asi nikdy 
neměla líp, ale zároveň jsem ráda, 
protože nevím, co by to se mnou 
udělalo. Už tak bude dost těžké vrátit 
se do normálního režimu, ale opti-
misticky doufám, že se to celé nějak 
vyvine a že všechny důsledky Erasmu 
jako zázrakem pominou – že mi us-
toupí fibróza, vrátí se mi disciplína 
(jaká disciplína?), úspěšně dostuduju 
a budu velká holka. Jupí.

Káťa Šubrtová

lahvích za 4 eura, teď už jedu na těch 
za 2 eura.) a taky produktivitu. Ale 
to nikoho nezajímá, protože tohle je 
prostě Erasmus, a tak se zase všichni 
dříve nebo později budeme muset 
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Nevím, jestli to máte taky tak, 
ale já strašně nerada chodím 
k doktorům. Říkám tomu 

familiárně syndrom skorodoktora. 
Potom, co jsem se naučila (a úspěšně 
zapomněla) všechny tuberosity a fyzi-
ologická zakřivení v těle, všemu stejně 
nejlíp rozumím sama. 
Přesně vím, že mi buďto vůbec nic 
není, nebo stejně do rána stoprocentně 
umřu, tak proč si kazit poslední večer 
čekáním v čekárně.
Případně na sobě nacházím úplně 
nový koktejl příznaků. Pak místo 
cesty k lékaři zařazuji na program 
prohledávání indických a japonských 

seznamek a hledám si budoucího 
manžela s nejkrkolomnějším jménem. 
Chystám se totiž rychle vdát, získat co 
nejstrašnější příjmení a následně po 
sobě, k radosti všech příštích generací 
mediků, pojmenovat nově objevenou 
nemoc.
Navíc byť mi táhne na pětadvacet, 
když bych měla přiznat, že potřebuju 
pomoc doktora, začnu se chovat jak 
pětiletá: „Ale já tam nechci! Neee oni 
do mě budou píchat a neee já tam ne-
jdu! A ne a ne a ne!“. Nejsem dale-
ko od toho schovat se pod peřinu a 
předstírat, že tam vůbec nejsem.
Nemám problém zeptat se pacientů na 

Taky se bojíte doktorů?
Nejste v tom sami!

realita

jejich problémy s erekcí, nebo jak jsou 
na tom s vylučováním, ale sama se tak 
nějak nechci nikomu svěřovat, že mě 
bolí záda. A tak jsem naposledy truco-
vala, že rozhodně nepůjdu k doktoroj, 
protože ruplý záda určitě rozchodím, 
proč bych s tím někde otravovala. No 
hlavně se bojím, že bude na pohotov-
osti někdo ze zkoušejících. A po tom, 
co mě vyšetří, zjistí, že to s mými zna-
lostmi z neurověd není úplně slavné, 
a bude chtít anulovat mý státnice.
Stejně jsem tam skončila. I když ne 
úplně ze svobodné vůle. Poté, co jsem 
půl hodiny předstírala, že na zemi 
cvičím jógu a má krkolomná poloha je 
speciální asána, jsem musela přiznat, 
že se nemůžu zvednout a potřebuju 
pomoc. Za to jsem musela slíbit, že 
půjdu (že se nechám odvést) k dok-
toroj.
Ob den sice pro jistotu kontroluji SIS, 
jestli mi z některé kolonky nezmizelo 
Splněno, ale musím uznat, že to neb-
ylo zas až tak špatné . Konečně jsem 
si mohla zažít, jak by vypadaly cvičení 

z farmakologie, kdyby to byly doslova 
praktická praktika. 
„Možná po těhlech lécích budete tro-
chu oblouzněná,“ usmíval se lékař, 
když nabíral asi šestou ampuli do 
stříkačky. Hahaha, říkala jsem si, jas-
ný to se říká u každýho druhýho léku, 
to mě jen tak upozorňuje, kdyby něco. 
Něco pak bylo, ale co o tom vím jen z 
vyprávění. Rozhodně vím, že záda mě 
přestala bolet a já se začala cítit nap-
rosto skvěle.
Navíc myslím, že přítel trochu kecal, 
když mi ráno vyprávěl, že než jsem asi 
v šest večer upadla do kómatu, hleda-
la v kuchyni, kde mám vypraný košile 
pro Šmudlu a tvrdila zarputile jsem 
mu, že nepůjdu do postele dřív, než 
vyžehlím kalhoty pro Rejpala, protože 
když nemá nažehlený puky, bývá ner-
udný.
Možná se přestanu návštěvě ordinací 
kolegů tolik vyhýbat, protože za pos-
ledních pět let jsem se takhle dobře 
ještě nevyspala…

Andrea Hynková
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Trimed Martial Arts Club 
vznikol na konci letného se-
mestra minulý akademický 

rok. Dôvodom vzniku bol záujem zo 
strany mojich spolužiakov o bojové 
umenie, ktorému som sa venoval, Ju-
Jitsu(Džiu-Džicu). Tento záujem tu 
bol prakticky už od môjho nástupu na 
3.LF, no bohužiaľ som sa odhodlal k 
tomu, tento klub založiť až v mojom 
4. ročníku.
 Všimol som si, že na našej fakulte 
je veľa aktívnych a aj „vyslúžilých“ 
športovcov z rôznych odvetví bo-
jových umení. Preto som sa rozhodol 
založiť náš klub a nazvať ho Trimed 
Martial Arts Club a nie Trimed Ju-
Jitsu Club. Pretože by som bol rád, 
keby sme sa venovali čo najväčšiemu 
počtu bojových umení. Chcel by 
som tento potenciál, skrývajúci sa 
v priestoroch našej fakulty využiť, 
zoznámiť sa a dať dohromady ľudí, 
ktorých bude spájať zase o niečo viac, 
než len štúijné povinnosti. A chcem 
dať našim spolužiakom šancu venovať 
sa tomu, čo majú radi, poprípade si 
vybrať, čo ich najviac osloví. Zatiaľ 
sa mi podarilo nadviazať spoluprácu 
len s jedným našim spolužiakom, čo 
reprezentoval v Jude, ktorý bol ochot-
ný sa nášmu klubu venovať ako ďalší 
z „trénerov.“ Ja osobne dúfam, že sa 
časom presunieme do vhodnejších 

priestorov a stretneme kolegov, ktorí 
sa venujú nejakému bojovému ume-
niu, či bojovému športu, majú z neho 
radosť a chceli by sa o svoje skúseno-
sti podeliť aj so svojimi spolužiakmi a 
vyučujúcimi. 
Keďže sme malá fakulta, kde mnohých 
z nás poznajú vyučujúci aj po mene, 
chcel by som aby sa k nám na tré-
ningoch pridali aj vyučujúci z našej 
fakulty. Niektorých som už oslovil, 
nápad sa im veľmi páčil a prisľúbili, 
že nás aspoň raz navštívia. Pretože v 
bojových umeniach nezáleží na veku, 
pohlaví, telesnej hmotnosti, či in-
ých fyzických predispozíciách. Pre 
začiatok stačí chuť sa tomu venovať a 
to ostatné sa časom poddá. Tréningy 
sa prispôsobujú individuálne rôz-
nym kolegom, aby si dali primerane 
do tela a tréning si užili. Takže vôbec 
nezáleží na sile, kondícii, či technick-
ej zručnosti.
V súčasnosti sa venujeme 
predovšetkým japonskému a brazíl-
skemu Ju-Jitsu. Teraz by bolo asi 
vhodné povedať, čo to Ju-Jitsu vlastne 
je. 
Japonské Ju-Jitsu je staré bojové 
umenie, ktorého prvé zmienky sú viac 
ako 2000 rokov staré. Bolo vytvorené 
a zdokonaľované samurajmi. Vytvorili 
ho a trénovali pre prípad, že by sam-
uraj stratil v boji zbraň alebo by bol 

Trimed Martial Arts
Naučte se házet s lidmi o žíněnky!

pod hlavičkou TRIMEDu

pristihnutý bez nej. Spôsob boja je na 
dištanc ako v napr. v kick boxe, v klinči, 
ako v zápasení, jude, či tahiskom 
boxe a na zemi. Okrem toho zahr-
nuje techniky boja so zbraňou proti 
ozbrojenému súperovi, boja holými 
rukami proti ozbrojenému súperovi a 
techniky boja proti viacerým súperom 
súčasne. Dané techniky sa skladajú z 
blokov, úderov a kopov, rovnako ako 
je tomu v karate. Hody a páky, ktoré 
poznáte z Judo-a, či Aikida (obe ti-
eto bojové umenia vznikli z Ju-Jit-
su). No a potom rôzne blokády kĺbov, 
znehybňovacie techniky, odvádzacie 
techniky a mnohé ďalšie. Tieto tech-
niky sú prevzaté mnohými bojovými 
systémami po celom svete. Využívajú 
ich predovšetkým ozbrojené zložky, 
ako armáda, zásahové jednotky a po-
dobne. 
Brazílske Ju-Jitsu, je relatívne nové 
bojové umenie, ktoré vzniklo na 
začiatku minulého storočia v Brazílii. 
Tam Mitsuio Maeda trénoval rodinu 
Gracievcov v technikách Judo a fush-

en ryu Ju-Jitsu, ktoré sa špecializovalo 
pre boj na zemi. Predovšetkým tieto 
techniky rodina Gracievcov prevzala, 
modifikovala a rozšírila do súčasnej 
podoby. 
Hlavným princípom týchto bojových 
umení je to, že primárne nezáleží na 
sile, veľkosti, či váhe, ale na techni-
ke. To znamená, že aj menší a slabší 
súper, porazí väčšieho a silnejšieho za 
pomoci techniky.
Takže budem veľmi rád, keď sa k nám 
pridá, čo najviac z Vás, vrátane slečien. 
Niektoré už s nami trénujú, nemajú 
problém tréningy s nami zvládať a 
majú z toho radosť. 
V súčasnosti trénujeme na koleji Jed-
nota utorky od 19:30, no sledujte 
predovšetkým naše FB stránky, kam 
pridávam aktuality ohľadne trénin-
gov. V prípade nejakých otázok ma 
môžete kontaktovať. 
Teším sa na Vás. 
fb.com/trimedmartialartsclub/

Miroslav Kyselica
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Co se ti vybaví při pomyšlení na 
slova „inspirace, zábava, team-
building, workshop, příroda, 

motivace, hry, přátelé nebo jedinečný 
zážitek“?
Na první pohled se může zdát, že se 
jedná o náhodně vybraná slovíčka, ale 
pokud je smícháme všechna dohro-
mady v dokonale vyváženém poměru, 
získáme recept na výjimečnou a 
nevšední akci IFMSA s názvem Train-
ing Weekend 2017!
O víkendu 17.-19.3.2017 se sjeli zástup-
ci lékařských fakult ze všech koutů 
České republiky v pohádkové přírodě 
na prahu Moravského krasu, aby 
společně strávili čas, seznámili se s 
novými přáteli, utužili mezipobočkové 
vztahy, užili si spoustu zábavy, ale 

také se přiučili novým dovednostem a 
získali inspiraci a motivaci do dalších 
dní.
Před několika lety byl Training Week-
end pravidelně se konanou událostí, 
která byla organizována jako součást 
Training Divison. Jedná se o málo 
známou, rozhodně však ne nepod-
statnou, sekci v rámci IFMSA. Pod-
statou Training Divison, která není 
primárně zaměřena, na rozdíl od 
ostatních sekcí, na organizování 
a vymýšlení nových projektů, je 
především vzdělávání a osobní rozvoj 
nás samotných. Pravidelně pořádáme 
interaktivní workshopy, abychom 
dokázali lépe vést a realizovat své 
projekty a zároveň byli úspěšnější na 
cestě medicínou i životem samotným. 

Training Weekend
„Nový lék na nedostatek motivace!“

akce

Náplní Training Division je pomáhat 
studentům a členům IFMSA v rozvo-
ji jejich potenciálu, ne nadarmo se jí 
proto přezdívá „backbone of the IFM-
SA“, neboť tvoří důležitý pilíř a oporu 
naší organizace.
Hlavním cílem Training Weekendu 
bylo nabídnout nadšencům z řad IFM-
SA možnost zúčastnit se intenzivního 
vzdělávacího víkendu, během něhož 
proběhlo několik workshopů z oblas-
ti osobního rozvoje. Pro účastníky 
byly připraveny workshopy týkající 
se kritického myšlení, při nichž jsme 
zabrousili do historie medicíny a kri-
ticky jsme srovnávali zastaralé i sou-
dobé způsoby terapie. Některé z nás 
naopak pohltily nové modely učení, 
možnosti jejich aplikace při výuce, 
testování, jaký studijní typ zastáváme 
my sami, a která činnost by nás při 
výuce nejsnáze zaujala. Rozvíjeli 
jsme své schopnosti v oblasti pub-
lic speaking, naučili se nové tipy, jak 
se stát skvělými mluvčími a získali 
jsme triky, jak pracovat s nervozitou 
a působit sebejistě i před širokým 
publikem. V neposlední řadě jsme 
diskutovali o našich silných a sla-
bých stránkách, o možnostech jejich 
rozvíjení, způsobech jejich využití v 
náš prospěch za účelem efektivnějšího 
dosahování našich cílů. Mnohé zaujal 
také workshop věnovaný problemat-
ice rozhodování se v obtížných situ-
acích a všichni do jednoho jsme se 
odreagovali při několika teambuildin-

gových aktivitách, během nichž jsme 
v malých skupinách plnili nelehké 
úkoly a rozvíjeli schopnost spolu-
práce v týmu.
Jako hlavní organizátor mohu říci, že 
se jednalo o akci vskutku vydařenou 
a pevně věřím, že položila základy 
pro novou tradici každoročně se ko-
najících Training Weekendů! Příprava 
události pro mě byla velmi cen-
nou a obohacující zkušeností. Jsem 
nesmírně vděčná, že i přes deštivé 
počasí odjížděli účastníci domů plni 
nových dojmů, nezapomenutelných 
zážitků, ale hlavně nabuzení, motivo-
vaní a s úsměvem na tváři!
Zaujal tě Training Weekend na první 
přečtení a říkáš si, že tohle by bylo 
něco pro tebe? Rozhodně nezoufej, 
protože již od dubna 2017 se začnou 
na naší fakultě pořádat pravidelné 
workshopy na nejrůznější témata, a 
proto ať už se podílíš na chodu IFM-
SA, Trimedu nebo se jen rád účastníš 
akcí konaných na fakultě, bude nám 
potěšením, pokud tě na některém z 
workshopů uvidíme! Pro více infor-
mací sleduj FB stránku Členové IFM-
SA CZ Praha 3.LF!
Ráda bych si ještě pár dní uchovala v 
sobě ten báječný pocit a vzpomínku 
na přátelskou a inspirativní atmos-
féru, kterou se nám podařilo společně 
vytvořit. Jsem si jistá, že nebudu jed-
iná, kdo se již nyní nemůže dočkat na 
další ročník Training Weekendu!
Pojedeš s námi?:)

Barca Mechúrová
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4. dubna se v Rock Café koná Chari-
tativní hudební festival 3. LF, přijďte! 
Asi jste něco podobného v posled-
ních dnech zaslechli od spolužáků, 
zahlédli na Facebooku či na fakultě 
na plakátu. Ten, kdo se účastnil mi-
nulých ročníků, již ví, co ho čeká a 
na co se má těšit, ale co ti, kteří v mi-
nulých letech chyběli? Jak se festival 
liší od ostatních trimeďáckých akcí? 
Čeká nás jen další (skvělá) party?
Zásadním rozdílem je charitativní 
charakter akce. Není přece nic lepšího 
než spojit příjemné s užitečným – 
můžete se bavit a zároveň mít do-
brý pocit, že pomáháte někomu, kdo 
to potřebuje. Na vybraný projekt 

Občas mám pocit, že to obrovské, 
nevyužité množství volného času a 
spousta zanedbatelného učení by se 
mělo nějak využít. Tak jsme se tedy 
rozhodli zapojit fakultu do projektu 
Dávám židli do kruhu. Vcelku se od 
tebe neočekává nic jiného, než aby 
ses aktivně zapojil! Hlavní myšlenkou 
projektu je destigmatizace duševních 
onemocnění, tedy nebát se o svých 
pocitech, prožitcích a o tom, jak se 
cítíme, mluvit. Zajisté tě zajímá, jak 
se do toho má asi tak zapojit celá 
fakulta včetně anglického kurikula. 
Tvůj úkol je prostý. Kreativně se nám 
vyfoť se židlí. Ano, jedinou podmínk-
ou pro soutěžní fotku jsi ty a tvoje 
židle, zbytek je na tvé fantazii, které 
se meze nekladou. Fotografii pak nah-
raj na Instagram a sdílej na Facebooku 
s hashtagy #davamzidlidokruhu 
#zidle3LF. Abychom tě ještě více mo-
tivovali k zapojení se, tak tři nejlepší 
fotografie budou oceněny něčím velmi 

půjdou peníze z prodeje drobných up-
omínkových odznáčků, které se vždy 
těšily veliké oblibě. Placka s nápisem 
„Biofyziku jsem dělal jen šestkrát“ 
připíchnutá na batohu mluví za vše. 
Dalším důvodem, proč byste měli fes-
tival navštívit, je fakt, že všechny ka-
pely a hudební tělesa na něm vystu-

Pozvánka na hudební festival 3. LF

Přidej svou židli do kruhu!

...další skvělá party?

Vyfoť se s židlí i ty!

pozvánky na akce

pující jsou složeny ze studentů naší 
fakulty. Možná ani netušíte, jaký tal-
ent dřímá ve spolužákovi z vedlejšího 
kruhu. Navíc nikdy není od věci si 
připomenout, co všechno se dá při 
škole zvládat, stačí jen chtít. A nezb-
láznit se z toho všeho, samozřejmě. 
Poslední, ale zdaleka ne nevýznamnou 

výhodou festivalu je vstupné zdar-
ma. Zbude vám tak více peněz a bu-
dete si moct celou akci mnohem lépe 
užít. A nakoupit dostatek charita-
tivních placek. :-) Zkrátka, festival je 
jedinečná akce, na kterou rozhodně 
stojí za to se vypravit. Takže – 4. dub-
na v Rock Café, přijďte!

Dorka Čapková

zajímavým! Fotosoutěž bude na 
fakultě probíhat od 1. 4. do 31. 5. a 
nesmíš zapomenout dát fotkám, co se 
ti líbí nebo tě zaujmou, like na Insta-
gramu, protože právě první tři foto-
grafie, které budou mít liků nejvíce, 
se stanou našimi vítěznými. Těšíme 
se na všechny vaše nápady! Takže… 
Na místa! Vytáhněte foťáky a židle! A 
cvak cvak cvak!

Dominika Maxová
členka organizačního týmu  

fotosoutěže pro Dávám židli do kruhu
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III. číslo, uzávěrka 27.03.2017

další číslo vyjde 15. května

Ahoj, ahoj!

Zajímá Vás, kdo to vlastně píše do Triedru? Jestli jsme banda namyšlených 
prváků, co si myslí, že jim patří svět? Nebo naopak jsme šprti s hlavou věčně 
v knížkách a nosy špinavými od inkoustů? Tak máte šanci tuhle záhadu 
rozklíčovat a seznámit se s námi! A kdo ví, třeba se Vám v našem kolektivu 

zalíbí a vrhnete se taky do psaní.

Rádi bychom Vás tímto pozvali na stmelovací večer Triedru – akce bude 
probíhat 3.5. ve večerních hodinách v prostorách fakulty. Čekají na Vás 
společenské hry, drobné občerstvení a možná i něco ostřejšího k pití... 
Tak neváhejte dorazit! A to i pokud nemáte o zapojení do časopisu zájem a 

chcete jen strávit příjemný večer :)

Diana Rochovanská

OZNÁMENÍ




