
“Dobronice jsou místo, kde se budují přátelství nejen na 
dobu studia, ale na zbytek života.”

Barbara Bláhová, Všeobecné lékařství

“Během kurzu se seznámíte nejen s nadcházejícím 
studiem, ale poznáte i své nové spolužáky a poprvé 

okusíte naší výuku první pomoci. Je to zážitek, na který 
nikdy nezapomenete a který si nemůžete nechat ujít!“

Santóš Samuel Rajpoot, Všeobecné lékařství

“Dobronice jsou místem, kde získáte kamarády také
   z řad studentů vyšších ročníků, kteří vám dodají 

motivaci a tipy do dalších let.”
Metoděj Renza, Všeobecné lékařství

“V Dobronicích jsem zjistila nejen, jaké je studovat můj 
obor, ale získala jsem také kamarády, na které se mohu 
obrátit, když potřebuji s něčím poradit nebo si naopak 

od školy trochu odpočinout.”
Aneta Pučanová, Všeobecná sestra

“Kemp je domovem mnoha nezapomenutelných zážitků 
a nových přátelství, které pospojují všechny studenty 3. 

lékařské fakulty, nehledě na to, zda jsi nováček či 
mazák.“

Kamila Kočí, Všeobecné lékařství, anglické kurikulum



Vítejte na 3. lékařské
fakultě. Vítejte v Dobronicích!

Poznáte zde své nové spolužáky a zjistíte vše, co 
potřebujete vědět o studiu.

Dobronice jsou naše každoroční
nezapomenutelné soustředění organizované 

pro všechny nové studenty naší fakulty.

V okamžiku, kdy dorazíte na místo srazu, bude na vás 
čekat tým starších kolegů - studentů i vyučujících. 

Po rychlém zaregistrování vás provedeme programem 
a představíme vám vašeho nového kouče - staršího 

studenta, který se o váš kruh bude během roku starat a 
pomáhat se vším, co budete potřebovat.

PROGRAM
        V Dobronicích vás čeká bohatý program. Během 
něj se budete účastnit mnoha aktivit a přednášek, díky nimž 
se dozvíte vše o fakultě a vašem prvním roce na ní. Vysvětl-

íme vám kreditový systém, povíme vám o všech předmětech 
a jak se na ně připravit. Dostanete také mnoho rad týkajících 

se ideálního způsobu studia na vysoké škole, či možností 
zapojení se do studentského i vědeckého života na 3. LF.

Po večeři začíná večerní program – od příjemného večera
u táboráku, přes noc plnou hudby v nedaleké hospodě.

Nudit se rozhodně nebudete!
Soustředění v Dobronicích vám umožní proniknout mezi 
studenty 3. lékařské fakulty a stát se rychle její součástí.
Touto cestou vás zde chceme přivítat a ujistit se, že své 

studium začnete tím nejlepším možným způsobem.

OBECNÉ INFORMACE

ADRESA:
Výcvikové středisko UK Dobronice, Křída 3, 391 65 Stádlec

GPS: 49°21'02.6"N 14°30'44.8"E
DOPRAVA:

Vlakem z Hlavního nádraží Praha
STRAVA:

Zajištěna přímo ve výcvikovém středisku. Strava se 
podává 3x denně. Zahrnuje vegetariánskou alternativu

a dle předem zaslaných požadavků se připravuje i dietní 
strava (bezlepková, bezmléčná apod...) 

UBYTOVÁNÍ�
Vyhřívané chatky pro 2-3 osoby, ložní prádlo zajištěno. 

Oddělené sprchy a toalety ve společné budově.
CO S SEBOU:

Nádobu na pití. 
Ručník a hygienické potřeby.

Doporučujeme teplé sportovní oblečení a obuv. 
Dostatek hotovosti pro zakoupení pití a něčeho 

k zakousnutí – v blízkosti kempu se nenachází bankomat.
CENA SOUSTŘEDĚNÍ:

1680 Kč

Odkaz na on-line přihlášení obdržíte v emailu.

Více informací na:
� � � �� � � �� � � � �� � �nebo�� � � �� � �� � � �� �

Soustředění se každoročně koná ve Výcvikovém středisku 
Univerzity Karlovy na březích řeky Lužnice.
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