Dobronice
2022
2. LF UK

1. turnus: 6. - 9. 9. 2022
Všeobecné lékařství 1. - 5. kruh
Bc. Fyzioterapie
NMgr. Aplikovaná fyzioterapie
2. turnus: 9. - 12. 9. 2022
Všeobecné lékařství 6. - 12. kruh
Prerekvizita pro studium na 2. LF

Program

Informace
Odjezd z prahy
do dobronic

1. turnus: 6. 9. 2022 | 2. turnus: 9. 9. 2022 | 9:00 - 10:30
Přesné časy budou zaslány elektronicky před kurzem.
Sraz k odjezdu 15 minut před plánovaným odjezdem,
který bude - nad stanicí metra OPATOV (linka 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 cca 11:30.
Vlastní dopravu nahlaste na Studijním oddělení!
Středisko UK - Dobronice u Bechyně - první odbočka
v pravo z vesnice Křída. Adresa na zadní straně letáku.

Sport

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

První pomoc
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.

1. turnus: 9. 9. 2022 cca 11:30
2. turnus: 12. 9. 2022 cca 11:30
Poslední zastávka v Praze: horní parkoviště
nad stanicí metra C Hlavní nádraží cca 14:00

Odjezd z dobronic
do prahy

Přednášky

Co tě čeká a nemine v prvním ročníku - předměty, koleje...
Co dělají studentské spolky Motolák, IFMSA, ASF a SKAS?
Jaký je vysokoškolský systém výuky a co jsou to kredity?
Klinické přednášky aneb Úvod do opravdové medicíny.
Seminář o komunikaci - jak mluvit s pacientem.
Sport na fakultě - reprezentace fakulty a UK, sportovní
stipendia, vysokoškolský sportovní klub - VSK Medik Praha.

Ubytování
stravování

Ubytování je zajištěno včetně lůžkovin ve vytápěných
dřevěných chatkách pro dvě nebo tři osoby. Jídlo
dostanete v dostatečném množství (3x denně). V době
oběda a večeře je otevřený malý bufet (nápoje,
cukrovinky), a protože velký obchod s potravinami není
v blízkosti našeho střediska, doporučujeme si vzít vlastní
zásoby dle libovolné chutě, vůně i skupenství.
k dispozici. Hraješ-li na nějaké hudební nástroje, určitě
je vem s sebou.

Zábava
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 nej!

Jedině dobronice

Dobronice - to je jeden velký maraton. Stěží tam
máš čas se vůbec nadechnout. Ať už kvůli tomu,
že jsi v jednom kole, nebo že pořád padáš smíchy
na zem. Dobronice jsou velkolepé, jsou přátelské, nabité
informacemi a radami do začátků, jsou plné legrace
a poslední prázdninové pohody.

Nezapomeň

Plavky, ručník, mýdlo, baterku, sportovní
vybavení včetně obuvi, teplé oblečení
i do deštivého počasí (i holinky se hodí),
psací potřeby, občanský průkaz,
peníze na útratu.

Další informace

Pro zájemce budou připravena spolková
trička za skvělé ceny. Současně budeš mít
možnost stát se členem Motoláku
(studentský spolek tvojí nové fakulty),
IFMSA CZ (Mezinárodní federace asociací
studentů medicíny), nebo ASF (Asociace
studentů fyzioterapie) a VSK Medik Praha
(vysokoškolský sportovní klub tvé nové
fakulty).

Poplatek

Poplatek 1 900 Kč zahrnuje:
ubytování (3 noci), stravování
(3x denně), poplatek z pobytu,
dopravu Praha - Dobronice a zpět.

Kontakty

1. turnus:
garant kurzu: Mgr. Andrea Kovaříková
andrea.kovarikova@lfmotol.cuni.cz
+420 724 960 666
2. turnus:
garant kurzu: Mgr. Michael Janek
michael.janek@lfmotol.cuni.cz
+420 604 877 204
Areál: Výcvikové středisko UK,
Dobronice u Bechyně,
391 62 Stádlec u Bechyně,
49°21'2.0''N, 14°30'45.7''E
Kontaktní osoba 2. LF UK Motolák:
Matyáš Uvíra, +420 702 495 405
Při příjezdu do Dobronic vlastní
dopravou kontaktujte garanta kurzu.
Telefonický kontakt použijte pouze
v naléhavých případech!

Organizační tým

ÚTV 2. LF UK | 2. LF UK Motolák, z.s. | 2. LF UK IFMSA CZ | ASF, z.s.

