
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM: 

Pátek 31. března 2017: 

od 14 hodin možnost ubytování pro soutěžící v Hotelu Palcát http://www.hotelpalcat.cz/ 

18:00 – 19:00 večeře v restauraci Illusion v Hotelu Palcát  

od 19:00  uvítací večer – bowling Hotelu Palcát (pouze pro soutěžící a organizátory) 

 

 

Sobota 1. dubna 2017: 

od 7:00  snídaně formou rautu v restauraci Illusion  

8:15 – 8:40  registrace týmů, přiřazení vašeho průvodce 

8:40 –  9:00  zahájení soutěžního dne v přísálí u recepce Hotelu Palcát 

9:00, 9:20, 9:45 odjezdy prvního, druhého a třetího autobusu od hotelu do nemocnice dle 

rozpisu v den soutěže (každý soutěžní tým má svého průvodce) 

9:40 – 16:20  soutěžní blok v nemocnici 

16:00, 16:15, 16:30 odjezdy prvního, druhého a třetího autobusu od nemocnice do hotelu 

18:30 – 1:00  společenský večer v hlavním sále Hotelu Palcát 

 

 

Neděle 2. dubna 2017: 

7:00 – 10:00  snídaně formou rautu v restauraci Illusion 

do 10:00  vyklizení hotelových pokojů 

10:00   začátek relaxačních programů 

 

 

 

 

http://www.hotelpalcat.cz/


 

Tábor je krásné husitské město založené v roce 1420, jehož historická část se rozprostírá nad 

vodní nádrží Jordán. Je spjato nejen se jménem Jana Žižky z Trocnova, ale i s Janem Husem, 

velkým reformátorem katolické církve. Jan Hus zemřel v německé Kostnici (na břehu 

Bodamského jezera) mučednickou smrtí již v roce 1415, přesto jej můžeme považovat za 

jakéhosi duchovního spoluzakladatele města Tábor. Husovy myšlenky, včetně přesvědčení o 

svobodě lidské osobnosti a svobodě vyznání, nalézaly dál silný ohlas v jihočeském regionu.  

Snad ke každému starožitnému místu se vážou pověsti a ani Tábor nečiní výjimku…. 

O Žižkově bytelné posteli  

Pověstí o Janu Žižkovi je mnoho, protože v očích prostého lidu byl jeho vůdcem, který mstil 

křivdy a útisky, páchané na něm světskou a církevní vrchností. 

Jedna z pověstí, v Táboře dlouho tradovaná, je o posteli tohoto chrabrého vojevůdce. Byla prý 

neobyčejně bytelná, zhotovená ze železa a propojená šrouby, aby jí bylo možno snadno rozebrat 

a přemísťovat. S Janem Žižkou prý putovala po všech bojištích. Její bytelnost byla nezbytně 

nutná, protože velký válečník prý na ní uléhal v plné zbroji, aby se v případě potřeby nemusel 

dlouho zdržovat oblékáním. 

S Táborem je spjato mnoho významných jmen: 

 Jiří Hrzán (30.3.1939 – 24.9.1980) – herec, zpěvák a bavič, táborský rodák 

 Václav Kaplický (28.8.1895 – 4.10.1982) – prozaik, publicista, narodil se blízko 

Tábora, studoval na táborském gymnáziu, z díla například román Kladivo na 

čarodějnice, který byl i zfilmován 

 Oskar Nedbal (29.3.1874 – 24.12.1930) – hudební skladatel, dirigent a violista narozen 

v Táboře, táborské divadlo i základní umělecká škola nese jeho jméno 

 Šechtl a Voseček – slavní fotografové, nejdéle působící fotoateliér (1865 – 2008), 

30000 digitalizovaných snímků, WWW výstavy, galerie i muzeum v |Táboře 

 Rafael Maria Boušek (20. 6. 1892 - 27. 1. 1969) – světově uznávaný odborník na hady, 

profesor biologie, chemie, fyziky, zeměpisu a matematiky vyučující na táborské reálce, 

který účinky hadího jedu zkoušel i na sobě 

 a mnoho dalších… 

  

 

 

 

 

http://www.taniassecret.cz/tabor/osobnosti/jiri-hrzan/
http://www.taniassecret.cz/tabor/osobnosti/vaclav-kaplicky/
http://www.taniassecret.cz/tabor/osobnosti/oskar-nedbal/
http://www.taniassecret.cz/tabor/osobnosti/sechtl-a-vosecek/
http://www.taniassecret.cz/tabor/osobnosti/rafael-maria-bousek/


 

TRASA: 

 

 

Ubytování: v Hotelu Palcát http://www.hotelpalcat.cz/,  

pro soutěžící – od pátku 31. března 14:00 do neděle 2. dubna 10:00  

pro hosty – od soboty 1. dubna 14:00 do neděle 2. dubna 10:00  

 

Parkování: parkoviště Hotelu Palcát – zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelpalcat.cz/


 

Stravování: 

Pátek – večeře v restauraci Illusion Hotelu Palcát 

 http://www.hotelpalcat.cz/restaurace-hotel-palcat-tabor/cafe-restaurant-illusion/  

Sobota – snídaně formou rautu v hotelu 7:00 – 10:00 

 – oběd v Nemocnici Tábor, a.s. dle harmonogramu soutěžního dne 

 – večeře formou rautu s teplou i studenou kuchyní v rámci společenského večera 

Neděle – snídaně formou rautu v hotelu 7:00 – 10:00 

 

Seznamovací večer pro soutěžící v pátek 31. března od 19:00 – bowling Hotelu Palcát  

http://www.hotelpalcat.cz/nabidka-sluzeb/bowling-steak-house-palcat/ 

+ volný vstup do nově otevřeného nočního přilehlého baru BarBar  

+ pro každého soutěžícího voucher v hodnotě 100 Kč, ostatní občerstvení hrazeno individuálně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelpalcat.cz/restaurace-hotel-palcat-tabor/cafe-restaurant-illusion/
http://www.hotelpalcat.cz/nabidka-sluzeb/bowling-steak-house-palcat/


 

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY V SOBOTU 1. DUBNA 2017 

 (budou probíhat dle rozpisu jednotlivých týmů v den soutěže) 

1. Diagnostika arytmií – rozeznání EKG křivek  

2. Resuscitace novorozence – trenažér pro dětskou KPR 

3. Endoskopická dovednost – kanylace žlučových cest na trenažéru 

4. Laparoskopická dovednost – založení klipu při „krvácení“ ve spolupráci s firmou 

 
5. Periferní kanylace a sestavení infuzního setu – základní dovednost nejen 

sestřičky ve spolupráci s firmou  

6. Diagnostika v infektodermatologii – rozpoznání kožních infektů 

7. Liquorologie – rozpoznání nálezu v mozkomíšním moku 

8. Laparoskopická dovednost – tentokrát s firmou  

9. Radiodiagnostika – rozpoznání radiologických nálezů 

10. Chirurgické šití - sutura rány v imitaci kůže s firmou  

11. Fixace fraktury – osteosyntéza s firmou  

12. ORL dvojboj – dvě dovednosti používané v ORL 

13. Simulace porodu – porodní trenažér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUTĚŽNÍ TÝMY 

Tým Škola Kapitán  Ročník 

1. Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Michal Sochor 5. 

2. Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Andrej Mazúr 5. 

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni Monika Chytilová 6. 

4. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nikola Premová 5. 

5. Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Peter Krkoška 5. 

6. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anna Schreiberová 6. 

7. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Jakub Král 6. 

8. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Jakub Šimka 5. 

9. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Václav Chaloupecký 5. 

10. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni Veronika Soukupová 6. 

11. Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského Mária Priebojová 5. 

12. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Herma 4. 

13. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě Veronika Markuseková 6. 

14. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Terka Venclová 5. 

15. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni František Lepič 6. 

16. 
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany  

v Hradci Králové 
Bc. Jiří Kotek 5. 

17. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Lukáš Smrček 6. 

18. Lékařská fakulta Ostravské univerzity Tibor Porubän 4. 

19. Lékařská fakulta Ostravské univerzity Klára Novotná 5. 

 

 

Pro všechny soutěžící je připravena stáž ve vybrané jihočeské nemocnici 

Nemocnice České Budějovice, a.s.   Nemocnice Český Krumlov, a.s. 

Nemocnice Dačice, a.s.     Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 

Nemocnice Písek, a.s.     Nemocnice Prachatice, a.s. 

Nemocnice Strakonice, a.s.    Nemocnice Tábor, a.s. 

 

 

 

 



 

Společenský večer pro soutěžící i hosty v sobotu 1. dubna 2017: 

 

 

Moderátor:  

 

 

 

18:30   zahájení večera 

18:45   raut 

19:30 – 20:30 vyhlášení výsledků soutěže  

20:30 – 1:00 volná zábava – k tanci a poslechu hraje skupina MIDI, tombola, foto-

koutek… 

22:00 překvapení večera – POLE DANCE SHOW Lucie Loo Šimková 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAXAČNÍ PROGRAM V NEDĚLI 2. DUBNA 2017 

Návštěva Husitského muzea, 

aneb za husity do Tábora  

Husitské muzeum se nachází na Žižkově 

náměstí v budově staré radnice. Kromě 

nedávno zrekonstruované expozice "Husité" 

zde můžete navštívit také středověké 

podzemní chodby a gotický sál s jezdeckou 

sochou Jana Žižky. Komplex podzemních 

prostor a chodeb představuje zvlášť 

vyhledávanou táborskou raritu. Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 15. století hloubením 

sklepů, nazývaných "lochy", pod jednotlivými domy v historické části Tábora na Starém Městě. Přízemí 

původní městské radnice nabízí stěžejní muzejní prezentaci Husitského muzea v Táboře – expozici 

věnovanou husitství, která byla pro veřejnost zpřístupněna na podzim 2010. V deseti sálech se odehrává 

příběh husitství, vyprávěný různými „hlasy“ a obrazy. Návštěvníka provede od kořenů husitství až po 

vývoj historické paměti na husitství v 19. a 20. století. Velký sál, nazývaný též "palác", je oprávněně 

pokládán za historicky nejcennější veřejný interiér v Táboře.  

http://www.husitskemuzeum.cz/ 

   Muzeum čokolády (pro Ty mlsnější) 

 

 

 

 

Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře vám v prostorách třech historických domů, na ploše přes 1000 

m2, představuje a mapuje historii čokolády, její pěstování, dovoz do Evropy a následné zpracování do 

formy bonbonů, tabulek, pralinek, figurek. Expozice se věnuje i historii obalů a reklamních plakátů, 

k vidění jsou i porcelánové či cínové soupravy, ze kterých se čokoláda pila v 19. století, šlechtický salon 

či model pěstování kakaa v pralese. Druhá část muzea je pak věnována marcipánu a možnostem jeho 

zpracování. Uvidíte marcipánový model náměstí a dalších táborských dominant, marcipánové modely 

pohádek, šatičky pro panenky… K dispozici pro všechny hravé ruce je stálá dílna, kde sami můžete 

odlévat čokoládové figurky, či pracovat s marcipánem. 

http://www.cokomuzeum.cz/ 

 

 

 

http://www.husitskemuzeum.cz/
http://www.cokomuzeum.cz/


 

Prohlídka varhan s mini koncertem v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor 

Varhany se třemi manuály a více než 4000 píšťalami se řadí k jedněm z největších varhan v České 

republice a jsou dílem firmy Skopek, která je postavila v roce 

1895. Roku 1941 proběhlo jejich výrazné rozšíření a 

přestavění do dnešní podoby. Poslední rekonstrukci v letech 

1995 – 1998 provedl Petr Fischer. Táborský varhaník Ladislav 

Šotek zde pravidelně pořádá koncerty a co všechno varhany 

„umí“ předvede i                     vám. 

 

 

 

 

 

 

Všechny tři kulturní místa se nachází na Žižkově náměstí nebo v jeho bezprostřední 

blízkosti. Začátek prohlídek bude směřován na desátou hodinu. Zájemci si dopředu zvolí, 

o jakou aktivitu mají zájem a tato volba je závazná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Třetí ročník Medik roku pořádá Nemocnice Tábor, a.s. 

www.nemta.cz 

Nabízíme:              

- práci ve stabilní společnosti a modernizovaném prostředí 

- nástup ihned nebo dle dohody 

- plný pracovní úvazek 

- po zapracování trvalý pracovní poměr 

- výhodné mzdové hodnocení v souladu s vnitřními předpisy dle dosažené praxe a kvalifikace 

- podpora specializačního vzdělání bez nutnosti uzavření stabilizační dohody 

- benefity pro zaměstnance - 5 týdnů dovolené, cenově výhodné stravování ve vlastní jídelně (výběr 

z několika jídel včetně salátu), příspěvek na penzijní připojištění (při plném pracovním úvazku a 

pracovním poměru trvajícím alespoň 

1 rok), možnost ubytování na 

ubytovně v areálu nemocnice  

 

Zajímavosti v NT: 

- akreditace dle SAK 

- certifikát Bezpečná nemocnice 

- certifikát CZECH Stability Award 

(patříme mezi nejstabilnější firmy 

v České republice) 

- magnetická rezonance na RDG 

- hmotnostní spektrometr IVD 

MALDI Biotyper a VITEK 2 určený 

pro stanovení citlivosti na antibiotika 

na oddělení centrálních laboratoří 

- nově zřízena ambulance odvykání kouření, centrum infúzní terapie, ambulance hojení ran a ambulance 

pro léčbu bolesti 

- gynekologicko-porodnické oddělení - status Baby-Friendly Hospital („nemocnice přátelská k dětem“) 

- canisterapie na ONP - metoda pozitivního psychosociálního působení na pacienty prostřednictvím 

speciálně vedeného a cvičeného psa 

- nově zrekonstruované dialyzační oddělení 

- potrubní pošta mezi odděleními, laboratořemi, lékárnou 

 

 

 

 

 

http://www.nemta.cz/


 

 

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.  

 

 

 

 

 



 


