ALUMNI NEWSLETTER No. 1
Vážení a drazí Alumni,

„Farmacie za hranicí všednosti.“

dostává se Vám do rukou první newsletter určený pro bývalé členy výboru SČSF a čestné členy, tedy Alumni. Projekt
Alumni rozběhl Spolek již loni, kdy se uskutečnilo první „Setkání legend“. Doufáme, že díky našemu newsletteru Vám
budeme přinášet zajímavé novinky a události ze studentského života i z naší alma mater.
EPSA AUTUMN ASSEMBLY 2014

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

Od 28. října do 2. listopadu se konal studentský
kongres
European
Pharmaceutical
Students‘
Association pořádaný Spolkem českých studentů
farmacie za pomoci Unie Studentů farmacie. Do
Hradce se sjelo na 300 studentů ze 32 států Evropy.
Tématem letošního Autumn Assembly bylo „Pacient v
centru zdravotní péče - z laboratoře až k občanovi“.
Nemůžeme nezmínit, že své vědomosti posluchačům
předali také čeští lektoři pan prof. PharmDr. František
Štaud, Ph.D. a RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. Po
zbytek kongresu navazovaly na program menší
semináře, které měly za úkol pomoci problematiku
prozkoumat do větších detailů. Další částí programu
byly tzv. trainingy, které pomáhají studentům zlepšit
jejich měkké, tj. komunikační a organizační
dovednosti.

PŘEDNÁŠKA – HIV/AIDS
3. prosince 2014
Již tradičně se i SČSF zapojí do osvěty o tomto stále
aktuálním problému, který je připomínán 1. prosince
Dnem boje proti HIV/AIDS. Na Fakultě přivítáme
odborníky z této oblasti, kteří nám během přednášky
přiblíží nejaktuálnější problémy HIV/AIDS v České
republice. Na přednášce si také budete moci zakoupit
červenou stužku. Akce se bude konat v posluchárně B
na Farmaceutické fakultě v HK.
SEXUAL FANTASIES PARTY
3. prosince 2014
Akce navazující na přednášku o HIV/AIDS se koná
v klubu Level. Veškerý výtěžek z akce a prodeje
červených stužek je tradičně věnován na konto
Červené stužky.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
9. prosince 2014
Příjemné a přátelské posezení, během něhož si
společně užijeme vánoční atmosféru, chutného
cukroví a hřejivého svařáku v prostorách kolejí Na
Kotli.
POZKOUŠKOVÁ PARTY
přelom února/března
Oslava konce zimního zkouškového období a zároveň
oslava začátků letního semestru akademického roku.
Protože právě úspěšné zakončení zkouškového je tou
nejlepší příležitostí k oslavám. Přestože Vás už zřejmě
žádné zkoušky nečekají, můžete se ke studentům
připojit a ochutnat, jak se slaví úspěšné zkouškové
nyní. Místo konání – menza kolejí Na Kotli.

V pátek 31. října pak proběhla na Hlavním nádraží v
Hradci Králové veřejná zdravotní kampaň „Změřte si
svůj krevní tlak“, během které studenti měřili krevní
tlak náhodným zájemcům, aby je pak informovali o
aspektech léčby hypertenze, kterou trpí až pětina
českých obyvatel. Kongres se, i dle ohlasů účastníků a
exekutivy EPSA, velmi vydařil, a to i díky podpoře
našich partnerů a především FaF UK v Hradci Králové.

XLIV. FARMACEUTICKÝ PLES
27. února 2015
A nejdůležitější a největší akce ze všech – XLIV.
Farmaceutický ples, na který jste všichni srdečně
zváni. Můžete se zde potkat s bývalými kolegy a
zavzpomínat na studentská léta. O možnostech
rezervace lístků a ubytování Vás budeme informovat
počátkem ledna.

45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FAKULTY

VÁNOČNÍ TRHY V KUKSU

Ve dnech 17. – 18. října 2014 se konaly oslavy
45. výročí založení Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové. Oslavy začaly v pátek slavnostním večerem
v sále hradecké filharmonie, kde byli přítomni děkan
FaF UK doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.,
rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. i první
děkan FaF prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
Druhý den pak byl den otevřených dveří pro
absolventy přímo na fakultě a konala se beseda
vedení fakulty s absolventy, která přinesla jistě mnoho
zajímavých informací a podnětů.

České farmaceutické muzeum je neodmyslitelnou
součástí naší fakulty. I letos, tentokrát již po deváté, si
zde můžete ještě před začátkem adventu okusit chuť
Vánoc. Vánoční trhy můžete navštívit na labském
nábřeží a pod hospitalem v Kuksu od 9 do 16 hodin
ve dnech 22. – 23. listopadu. Kromě trhů se můžete
těšit i na doprovodný program:
 22. 11.: Kytarovo-akordeonové vystoupení
Natálie Pourové a Jana Prouzy ze ZUŠ Dvůr
Králové n. Labem
 23.11.: Lidový loutkář Jiří Polehňa z Hradce
Králové
FAKULTA HLEDÁ…
I naše fakulta si je vědoma významnosti absolventů a
udržování kontaktu s nimi. Zavedla proto nově registr
absolventů http://www.faf.cuni.cz/absolvent/dejtenam-o-sobe-vedet/ a stránky pro absolventy
http://www.faf.cuni.cz/absolvent/. Díky tomu budete
moci mít neustále přehled, co se na fakultě děje a
nezmeškáte žádné z důležitých událostí.
SPOLEK HLEDÁ…

NOVÝ KAMPUS
Na obrázku níže můžete vidět vizualizaci, jak by měl
v budoucnu vypadat nový společný kampus
Farmaceutické a Lékařské fakulty v Hradci Králové.
V současné době stojí první budova, hned vedle
vjezdu do Fakultní nemocnice HK, která by měla být
otevřena na jaře příštího roku. Celý projekt, celkem
čtyř nových budov, má být dokončen do roku 2020.

Máte kontakt na někoho, kdo s Vámi působil ve
výboru SČSF nebo kontakt na bývalé šéfredaktory
Nauzey? Pomozte nám doplnit spolkový rodokmen!
Kontakty posílejte na alumni.scsf@gmail.com. Můžete
zasílat i jakékoliv dotazy ohledně Spolku, jeho činností
nebo ohledně fakulty.

NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.scsf.cz
NEBO NÁS SLEDUJTE NA FACEBOOKU
facebook.com/SpolekCeskychStudentuFarmacie

