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Program: 

pátek 15. 4. 2016  

odpolední hodiny  příjezd soutěžních týmů 

od 16,00   možnost ubytování (viz. str. 4) 

18,00 – 19,00   večeře (Plánkova ulice, v místě ubytování) 

18,50    přivítání, organiz. info (Plánkova ulice, v místě ubytování, jídelna) 

19,30    volná zábava – DISCO Hvězda Strakonice 

 

sobota 16. 4. 2016 

7,00 – 8,00 snídaně (Plánkova ulice, v místě ubytování), příjezd soutěžních týmů a 

jejich ubytování 

8,15 – 8,30    pěší přesun do Nemocnice Strakonice, a.s. 

8,35    oficiální zahájení soutěže 

9,00 – 16,00   soutěžní blok 

16,00 – 18,30 volno, individuální prohlídka města, odpočinek, přesun na 

společenský večer 

18,45 – 01,00   společenský večer (Zvolenská ulice) 

 

 

neděle 17. 4. 2016 

7,30 – 8,30   snídaně (Plánkova ulice, v místě ubytování) 

9,30    check-out ubytování 

9,30 – 12,30   sportovně relaxační program, individuální možnost oběda 
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Vítejte ve Strakonicích! 

Strakonice jsou okresní město v Jihočeském kraji na 

soutoku Otavy a Volyňky, 52 km severozápadně od Českých 

Budějovic, v nadmořské výšce mezi 390 až 430 m. Jejich 

rozloha je 3 468 ha a žije zde zhruba 23 000 obyvatel. 

Nejvýznamnější kulturní památkou je strakonický hrad, 

založený ve 13. století na soutoku obou řek. V roce 1243 

daroval Bavor I. část hradu řádu maltézských rytířů, kteří si 

zde vybudovali komendu (klášter). V nejstarší raně gotické 

části kolem kostela sv. Prokopa s věží, kapitulní síní a ambitem se zachovala řada stavebních detailů 

ze 13. století a velmi cenné fresky (kolem 1340) v ambitu a na kruchtě kostela. Západní věž Rumpál je 

z doby kolem roku 1300, jižní věž Jelenka byla přistavěna kolem 1500. Stavební úpravy byly ukončeny 

1714–1721 barokní západní zámeckou přístavbou. Od roku 1995 

je celý areál prohlášen za národní kulturní památkou, sídlí v něm 

Muzeum středního Pootaví, Šmidingerova knihovna a nově 

opravené reprezentační sály (Rytířský sál, Maltézský sál, sál U 

Kata).  

Město je známé Mezinárodním dudáckým festivalem. První 

ročník se uskutečnil v roce 1967 a koná se každé dva roky, účastní se ho dudáci z více než desítky 

států. Letos se ve dnech 25.–28. 8. 2016 uskuteční již 22. ročník.  Strakonice a jejich okolí byly vždy 

krajem dudáků. Podle četných dokladů byl tento nástroj velmi oblíbeným a hojně užívaným – toto 

téma bylo i inspirací k Tylovu Strakonickému dudákovi. 

Ve Strakonicích má tradici především průmysl textilní, strojírenský a pivovarnictví. Textilní průmysl 

zde zastupuje Fezko, a. s., které začalo roku 1812 vyrábět slavné fezy. ČZ (neboli Česká zbrojovka) 

byla založena roku 1919 a ze začátku vyráběla jen pistole, později jízdní kola a od roku 1932 i 

motocykly (též zn. Jawa), které největší slávy dosáhly v 50. a 60. letech. Strakonice získaly právo vařit 

pivo (tzv. právo várečné) v roce 1367, i když pivo se zde vařilo už před rokem 1308. Místní měšťanský 

pivovar byl založen roku 1649. 

S městem je spjata řada významných osobností 

 František Ladislav Čelakovský (1799–1852), básník, překladatel a slavista 

 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), poslanec za okres Strakonice ve Vídeňské říšské radě 

 Hana Křížková (* 1957), muzikálová zpěvačka a herečka 

 Roman Turek (* 1970), český hokejový brankář, mistr světa z Vídně v roce 1996, vítěz Stanley 
Cupu v roce 1999. Držitel Jennings Trophy za roky 1999 a 2000. 

 Zdeněk Troška (* 1953), filmový režisér 

 Josef Skupa (1892–1957), loutkář, autor loutek Spejbla a Hurvínka 

 Josef Režný (1924–2012), výrazná osobnost českého národopisu, nestor strakon. dudáků 

 Valentin Kochan z Prachové (1561–1621), přední radní Nového Města Pražského. Po pražské 
defenestraci zvolen jedním ze 30 direktorů (prozatímní vlády). Byl sťat 21. června 1621 na 
Staroměstském náměstí. 
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Ubytování 

Domov mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb - Plánkova 
Plánkova 1132, Strakonice 

 

Ubytování je zajištěno v moderně vybavených dvou- a třílůžkových pokojích, systém buněk - 2 pokoje 

mají společnou koupelnu a WC.  

Před každým odchodem z ubytovny prosím odevzdejte klíče na recepci! 

 

Ubytování 

pátek 15.4.2016 od 16,00 

 

Uvolnění pokojů 

neděle 17.4.2016 do 9,30 

 

Parkování je možné v okolních ulicích. 
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Stravování zajišťované pořadatelem soutěže 

Večeře pátek 15. 4. 2016 

Jídelna - Domov mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Plánkova 1132, Strakonice (v místě 
ubytování) 
Čas: 18,00 – 19,00 
 
Menu: vepřové žebírko, opečený brambor, obloha 
 

Snídaně sobota 16. 4. 2016 

Jídelna Domov mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Plánkova 1132, Strakonice (v místě 
ubytování) 
Čas: 7,00 – 8,00 
 
Menu: jogurt, pečivo, koláčky, máslo, marmeláda, zelenina, ovoce, šunka, salám, džus 

 

Oběd sobota 16. 4. 2016 

Jídelna Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice (v místě soutěží) 
Čas: dle harmonogramu soutěžního dne 
 
Menu:   Polévka zeleninová s těstovinou 

Smažený vepřový řízek, bramborový salát 
Káva, džus 

 

Večeře sobota 16. 4. 2016 

Společenský sál Domova mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Zvolenská 37, Strakonice (v 
místě společenského večera) 
 
Menu: raut s teplou i studenou kuchyní (např. kuřecí řízek, vepřový řízek, srnčí guláš, krůtí roláda se 
šunkou a sýrem, vepřová roláda, marinované kuřecí plátky, pstruh, katův šleh, čína Kung-Pao, 
anglický rostbíf, uzená kýta, mísy ovocné a zeleninové atd.) 
 

Snídaně neděle 17.4.2016 

Jídelna Domov mládeže při VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Plánkova 1132, Strakonice (v místě 
ubytování) 
Čas: 7,30 – 8,30 
 
Menu: jogurt, pečivo, koláčky, máslo, marmeláda, zelenina, ovoce, šunka, salám, džus 
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Společenský večer – pátek 15. 4. 2016, 19.30 

Pro účastníky akce byl zajištěn volný vstup do Disco Clubu Hvězda v Lidické 1081 ve Strakonicích, kde 

mohli soutěžící a pořadatelé navázat neformální kontakty. K tanci a poslechu zahrál DJ František 

Mareš. 

Soutěžící obdrželi voucher na 100 Kč.  

„Disco club Hvězda je jednou z nejdéle fungujících diskoték na jihu Čech a Strakonicku bez přerušení. 

Hrajeme moderní taneční hudbu známou z rádií. Náš Dj ´s tým se skládá ze zkušených mistrů svého 

oboru, kteří se postarají o tu nejlepší zábavu Vás všech. Jestliže hledáte zábavu i normální hudbu, 

nebojíte se rockových hitů, klasického diska a oldies starých hitů je DISCO HVĚZDA tím pravým 

místem, kde trávit páteční a sobotní noc. 

Bohatý výběr nealko i alko nápojů, příjemná obsluha a atmosféra. To je DISCO HVĚZDA Strakonice. 

Nebudeme Vám slibovat nemožné, nebo Vás lákat na neuskutečnitelné. Máme své krédo a kvalitu. 

Sami se přijďte přesvědčit, že Disko Hvězda je opravdovou hvězdou mezi diskotékami, protože u nás je 

každá párty originální a jedinečná.“ 

Více zde: http://hvezdastrakonice.webnode.cz/ 

 

http://hvezdastrakonice.webnode.cz/
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Hlavní společenský večer – sobota 16. 4. 2016 

 

Program 

18,45  zahájení večera, předtančení 

19,00 – 19,50 vyhlášení výsledků soutěže  

19,50 – 01,00 volná zábava, hudba k poslechu i tanci 

Večer moderuje Tomáš Matonoha. 

 

Dress code: smart casual 

Místo konání: Společenský sál Domova mládeže ve Zvolenské ulici. 
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Sportovně relaxační program – neděle 17. 4. 2016 

Soutěžící si již během přípravného období zvolili, o jakou aktivitu budou mít v neděli zájem.  

Tenis 
Místo: Tenisový klub Strakonice, Máchova 178, Srakonice, 

http://www.tkstrakonice.cz/ 

Popis: Moderní tenisová hala Tenisového klubu ve Strakonicích 

nabízí příjemné zázemí pro čtyřhry. Pro 4 hráče je vyčleněn čas 1 

hodiny.  

Potřebujete: sportovní oblečení a obuv, raketu (pokud budete mít 

zájem) a míčky Vám zapůjčíme. 

 

 

 

Komentovaná prohlídka Měšťanského pivovaru Strakonice a 

degustace ve Strakonicích vyráběných piv 
Místo: Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Podskalská 324, 
Strakonice, http://www.pivovar-strakonice.cz/ 
 
Popis: DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. je posledním 
středním pivovarem v České republice, který je ve vlastnictví 
města. Tradice vaření piva je spojená s bohatou historií Pootaví a 
traduje se od roku 1649. Pivovar se vyznačuje tradiční výrobou piva 
z výhradně českých surovin pocházejících z oblasti Moravy a 
Žatecka. Strakonické nepasterizované pivo je vysoce kvalitním 

produktem, který oslovuje svou neotřelou chutí a barvou. Strakonický Dudák je pro své vysoké kvality 
již tradičně oceňován tuzemskými i mezinárodními cenami. Svým sortimentem plně konkuruje i 
velkým pivovarům.  
Prohlídka trvala cca 80 minut a její součástí byla i ochutnávka několika druhů piva přímo u 
ležáckých tanků ve sklepě, každý návštěvník obdržel PET lahev Sklepáka jako dárek.  
 
Termíny prohlídky: 9,15 a 10,45 (účastníci byli rozděleni do skupin) 
 

 

http://www.pivovar-strakonice.cz/
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Komentovaná prohlídka Muzea středního Pootaví 
Místo: Muzem středního Pootaví, 2. nádvoří strakonického hradu, 

Zámek 1, Strakonice, http://www.muzeum-st.cz/cs/ 

Popis: Muzeum středního Pootaví Strakonice sídlí v areálu 

strakonického hradu, který založil rod Bavorů ze Strakonic na 

soutoku řek Otavy a Volyňky v 1. čtvrtině 13. století. Areál hradu 

svou dochovalostí patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v Čechách a 

v roce 1995 jej Ministerstvo kultury prohlásilo za národní kulturní 

památku. V jedenácti sálech je návštěvníkům představena historie 

regionu od pravěku, přes středověk až po druhou polovinu 20. století. Mimořádné jsou expozice dud 

a dudáctví v Čechách, motocykly a další exponáty legendární značky ČZ či expozice připomínající 

Rožmberky a řád maltézských rytířů na Strakonicku. Lákadlem je taktéž vyhlídková hradní věž 

Rumpál, kapitulní síň s ambitem a dochovanými nástěnnými malbami ze 14. - 15. století, nově 

zrekonstruovaná černá kuchyně. 

Prohlídka trvá cca 90 minut a její součástí je (za dobrého počasí) i výstup na věž Rumpál. 

Doprava: Možné dojít pěšky z místa ubytování v doprovodu organizátorů (sraz na recepci ubytovny 

v 9,30) nebo dojet vlastním autem, parkoviště je hned u hradu.  Zahájení prohlídky v 9,45. 

 

Minikurz fotografování 
Místo: Fotoateliér Majluna, Strakonice, Tržní ulice 1439 

(teplárenský výměník) 

Popis: Cca 90 minutový kurz o základních fotografických 

technikách je určen především těm, kteří s fotografováním teprve 

začínají a chtějí se naučit dělat hezké a technicky povedené fotky 

digitálním fotoaparátem. Dovolí-li to počasí, proběhne kurz 

v exteriéru – v lokacích města. Budete potřebovat svůj digitální fotoaparát jakékoliv značky a 

úrovně. Kurz bude přizpůsoben požadavkům přihlášených účastníků (budou osloveni předem). Kurz 

zajišťují Mili a Cyril Duškovi (fotoateliér Majluna Strakonice - http://www.majluna.cz/cs/. 

 

 

 

 

http://www.muzeum-st.cz/cs/


16. a 17. dubna 2016 ve Strakonicích 

 
 

 
 
 
 Soutěž „MEDIK ROKU“ organizují Jihočeské nemocnice, a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem a neziskovou 

organizací HealthCare Institute, o.p.s. 

 

Zahájení soutěžního dne 
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Setkání VIP hostů 
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Výherci a pořadí týmů 
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Soutěž Medik roku 2016 vyhrál tým z 2. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze 
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Přehled soutěží 

1) Oftalmologický pentatlon 

Soutěž byla zaměřena na základní oftalmologické 

znalosti a zkušenost s očními diagnostickými 

metodami (zorné pole, štěrbinová lampa, OCT, UZ), 

vyzkoušíme i Vaši manuální zručnost (laser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) EKG 

Soutěžící měli za úkol správně popsat 5 EKG křivek.  
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3) Endoskopie 

Soutěž byla zaměřena na testování zručnosti při gastroenterologických endoskopických metodách – 

sondáž Vaterské papily při simulaci ERCP vyšetření. Soutěž ve spolupráci s firmou COOK Medical. 

 

4) EMG, aplikace botulotoxinu 

Disciplína prověřila znalosti z neuro- a myoskeletální anatomie. Soutěžící simulovali na trenažéru 

aplikaci botulotoxinu do správně určených svalu, popisovali základní anatomické souvislosti 

(inervace, 

funkce …). 
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5) Vyšetření pacienta s respiračním onemocněním 

Při této soutěži jsme testovali znalost poslechových a radiologických nálezů, odběr anamnézy a 

fyzikální vyšetření pacienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Jde o každou vteřinu… 

Soutěžícím jsme simulovali výjezd rychlé záchranné služby k otavskému jezu ve Strakonicích, kde 

jsme testovali úroveň navigace laického zachránce, orientaci ve městě podle mapy a poskytnutí první 

pomoci na místě.  
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7) Právní mininum v praxi 

Práce lékaře není jen o medicínských 

znalostech, aneb žijeme s právními 

předpisy… Vyznáte se v nich? Aspoň 

trochu…?  Otestujeme i Váš všeobecný 

medicínský rozhled. 

 

 

 

 

 

 

 

8) Laparoskopický trenažér 

Ve spolupráci se společností B.Braun Medical s.r.o. byla připravena soutěž na otestování zručnosti a 

3D představivosti na trenažéru pro laparoskopické operace. 
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9) Periferní kanylace a sestavení infuzního setu 

Zavedení periferních kanyl a aplikace infuzní prostředků patří mezi základní dovednosti každého 

lékaře. Tato disciplína otestovala znalosti soutěžícíchv tomto ohledu, opět ve spolupráci s firmou 

B.Braun Medical s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

10) Rychlé diagnostické laboratorní testy 

Disciplína Centrálních laboratoří naší nemocnice. 

Zvládnete určit krevní skupinu a poznat 

mikrobiologické agens závažného onemocnění? 

 

 

11) Radiodiagnostika 

Vyznáte se v rentgenových a CT snímcích?  
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Soutěžní týmy 

 

 
Číslo 
týmu Škola Kapitán 

1 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Petr Faltus 

2 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni Helena Sternová 

3 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Nikola Kosová 

4 Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta Barbora Honesová 

5 Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta Pavlína Klimas 

6 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Šimon Hajda 

7 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Filip Varhaník 

8 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Kristýna Strouhalová 

9 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kryštof Šídlo 

10 Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta Roman Kalista 

11 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Dominika Martišová 

12 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni Lenka Hejretová 

13 Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví Petr Hess 

14 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Richard Schneedörfler 

15 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Veronika Hněvsová 
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Možné výhry 

 

Pro všechny soutěžící je připravena stipendovaná stáž ve vybrané jihočeské nemocnici. 

 

Víkendový pobyt na chatě na Kubově Huti na Šumavě (pro 25 osob) 

Odborná literatura Grada / Galén / Medical Services 

Termohrnky 

Mikiny / pláště 

 

Ceny od sponzorů akce a dalších institucí a firem  

- Jihočeský kraj 

- Město Strakonice 

- Měšťanský pivovar Dudák Strakonice 

- EON 

- B-Braun Medical 

- VZP  

- Madeta a.s. 

- Makro 
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Jihočeské nemocnice vnímá odborná i široká veřejnost jako symbol dobře 

řízených společností. Po řadu let končí jejich hospodaření ziskem, své 

závazky hradí ve splatnosti, každoročně významně investují z vlastních 

zdrojů a pravidelně zde dochází k růstu mezd. Není to ovšem jenom 

finanční zdraví, které je pro jihočeské nemocnice příznačné. Především zde 

najdete medicínu na světové úrovni, to nejmodernější přístrojové vybavení a v naprosté většině také 

milý a vlídný přístup zdravotníků, kteří se o Vás starají. 

 

Na území kraje najdete 8 nemocnic, které ve formě akciových společností založil Jihočeský kraj, 

jakožto jejich jediný a stoprocentní vlastník. Sedm z nich poskytuje akutní lůžkovou péči na území 

bývalých okresů (České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, 

Tábor), osmá a nejmladší z rodiny jihočeských nemocnic, Nemocnice Dačice, a.s., pak nabízí lůžka 

následné péče a řadu odborných ambulancí. Největší jihočeská nemocnice v Českých Budějovicích 

pokrývá téměř celé spektrum superspecializované zdravotnické péče a je jednou z největších 

nemocnic v České republice.  

Jihočeské nemocnice, a.s. jsou servisní organizací pro všechny jihočeské nemocnice a centralizují 

některé činnosti, které je pro skupinu výhodnější vykonávat společně a jednotně. Zásadní z těchto 

činností jsou dvě, a to společný nákup komodit a služeb a společné vykazování zdravotní péče včetně 

jednání se zdravotními pojišťovnami. Celá skupina jihočeských nemocnic má výrazně silnější pozici, 

než každá jednotlivá nemocnice izolovaně. 

 

 

HealthCare Institute je nezisková organizace, která napomáhá postupně 

zvyšovat kvalitu poskytované péče o pacienty v nemocnicích. Proto se 

snaží diskutovat s managementem a zřizovateli nemocnic o nasazování 

nových manažerských přístupů, obvyklých v západní EU a USA. 

Pořádá celostátní porovnávání nemocnic podle rozhodujících faktorů, jako jsou bezpečnost a 

spokojenost pacientů nemocnic ČR, bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic ČR, finanční 

zdraví nemocnic ČR a efektivita procesů nemocnic (vč. informací o výsledku léčby). Struktura 

komplexního porovnávání českých nemocnic vychází z metodiky strategického nástroje pro měření 

výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, 

USA).  

Organizuje také řadu mezinárodních odborných konferencí. 
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Partneři akce 

Generální partneři 

 

 

 

Hlavní partneři 

 

 

 

 

Partneři 

 

 

 

  

 

 

 

 


