
DOBRONICE
2017 2.LF UK
DOBRONICE
2017 2.LF UK

Prerekvizita pro studium na 2.LF

1. turnus 13.-16. 9. 2017
Všeobecné lékařství 1.-4.kruh

Bc. + Mgr. Fyzioterapie

2. turnus 16.-19. 9. 2017
Všeobecné lékařství 5.-10.kruh



Informace

Odjezd z Dobronic do prahy

odjezd z prahy do dobronic
1. turnus - 13.9.2017 9:00             2. turnus - 16.9.2017 9:00
Sraz k odjezdu 8:45 – nad stanicí metra OPATOV (metro C) Praha - zastávka autobusů
MHD ve směru Litochlebské náměstí (blíže k centrálnímu parku).
(Po výstupu z metra musíte ještě o patro výš, 50°1'40.0"N, 14°30'29.5"E)
Příjezd do Dobronic 1. turnus cca 11:30; 2. turnus cca 13:00 (cestou má plavecké testy)
Vlastní dopravu nahlaste na studijním oddělení! Středisko UK  - Dobronice u Bechyně – 
první odbočka vpravo z vesnice Křída. Adresa na zadní straně letáku.

1. turnus - 16.9.2017 11:30               2. turnus - 19.9.2017 11:30
Poslední zastávka v Praze: 1. turnus -  Sportovní centrum UK Hostivař, Praha 10, 
kde proběhnou plavecké testy 14,30 – 15,30.
2. turnus: horní parkoviště nad stanicí metra C Hlavní nádraží cca 13,30 – 14,30.

1. turnus - 16.9.2017 14:30 - 16:00               2. turnus - 16.9.2017 09:30 - 11:00
Po návratu z Dobronic   Při odjezdu do Dobronic
Plavecké testy se konají ve Sportovním centru UK Hostivař, Bruslařská 10, Praha 10. 
V případě, že plavecké testy nebudete moci ze zdravotních důvodů absolvovat 
16.9.2017, bude možné si je nahradit v průběhu zimního semestru - tabulku 
s rozpisem náhradních termínů naleznete na stránkách ÚTV 2.LF UK.
Z bakalářských oborů musí mít plavecké testy jen ten, kdo má v rozvrhu TV
nebo kdo se bude chtít účastnit sportovních kurzů.

Ubytování je zajištěno včetně lůžkovin ve vytápěných dřevěných chatkách 
pro dvě nebo tři osoby. Jídlo dostanete  v dostatečném množství 
(3 x denně) do vlastního ešusu. V době oběda a večeře je otevřený 
        malý bufet (nápoje, cukrovinky), a protože velký obchod s potra-
             vinami není v blízkosti našeho střediska, doporučujeme si vzít 
     vlastní zásoby libovolné chutě, 
     vůně i skupenství. 
     V Dobronicích  je slabý mobilní 
     signál a internet není k dispozici. 
     Všechny hudební nástroje vezměte s sebou.  
   

UBYTOVANI A STRAVOVANI



Program

          Pojď si ve volném čase zahrát beach volejbal, 
         volejbal, basketbal, fotbal, aerobik, tenis, stolní tenis...
     Vyhraj sportovní turnaj se svým družstvem
Zaběhni si “běh”, který tě zahřeje - Extreme rush

     Teorie - jak se zachraňuje lidský život v 21. století    
Praxe - proveď správně resuscitaci, zastav krvácení,       

vyšetři bezvědomého, obvaž ránu, atd.        
     Bojovka - autonehody, rvačky, spousta raněných   

a ty s partou nových spolužáků v roli záchranářů

Co tě čeká a nemine v prvním ročníku - předměty, koleje,...
 Co dělají studentské spolky Motolák, IFMSA 2.LF a SKAS
     Jaký je vysokoškolský systém výuky a co jsou to kredity
 Klinická přednáška - aneb úvod do opravdové medicíny
  Učení, koncentrace, paměť - jak s tím vším pracovat?

Uvítací párty, kde poznáš lidi, kteří tě za pár let budou léčit
Během táboráku zažiješ tu pravou medickou atmosféru

Na závěrečné párty  pochopíš, proč je 2.LF ta nej! 

sport




