ALUMNI NEWSLETTER č. 5
Milí Alumni,
tento newsletter je směřován Vám všem, kdo jste byli do Spolku zapojeni v jeho minulosti a rádi si o něm přečtete
více. Podělíme se s Vámi o akce, které Spolek v poslední době uspořádal a o ty, které se v brzké budoucnosti teprve
konat budou.
Důležitou změnou pro letošní rok je počet členů Výboru SČSF, který se po rozhodnutí na Valné Hromadě 2016
rozrostl z 5 na 7 členů. Výbor Spolku nyní nemá pouze prezidenta, viceprezidenta pro vnitro a zahraničí, tajemníka a
pokladníka, ale i viceprezidenta pro vzdělávání a viceprezidenta pro PR (Public relations). Jak se tato odlišnost
projeví, můžeme posoudit my všichni v tomto roce.

SEZNAMOVACÍ KURZ

13. – 16. 9. 2016

Ve dnech 13. – 16. září 2016 se konal již 5. ročník
Seznamovacího kurzu pro nastávající studenty prvního
ročníku. Akce se odehrála tradičně v kempu u
Stříbrného rybníka v Hradci Králové, jehož prostředí si
všichni díky velice přívětivému konci léta užili více než
jindy. Celý kurz se nesl ve velice příjemném duchu, jak
je ovšem zvykem a organizátoři se snažili předat
novým studentům farmacie a budoucím kolegům
cenné zkušenosti o studiu na Farmaceutické fakultě, o
bydlení na kolejích, v neposlední řadě i o Spolku.
Cílem bylo všem alespoň trochu ukázat Hradec a
všechna jeho zákoutí.

akademického roku. Všichni účastníci si celý průběh
Seznamovacího kurzu pochvalovali a vzhledem ke
zvýšenému zájmu o tuto akci ze strany budoucích
studentů v letošním roce plánujeme pro další rok
navýšení kapacity kurzu.

PRVÁCKÁ PARTY

11. 10. 2016

Nečekanou novinkou je od 1. října účinná novela zákona
o přestupcích, která omezuje rušení nočního klidu. Kvůli
této novele nemůžeme pro letošní rok pořádat tradiční
party v menze Na Kotli tak, jak je známe. Z toho důvodu
se Prvácká party konala částečně na zahradě mezi bloky
A3 a A4 a částečně v ATP klubu a na chodbách před ním.
I přestože byly námi připravené hry po prváky nakonec
uskutečňovány poměrně provizorně, všichni prváci si
celou party opravdu užili, takže splnila svůj účel.

SEP PŘEDNÁŠKA

25. 10. 2016

Na Student Exchange Programme (SEP) přednášce se
sešly desítky studentů, kteří mají v plánu nebo si
alespoň pohrávají s myšlenkou vycestovat na pár
týdnů do zahraničí poznat farmacii a lékárenství i jinde
než v ČR. Čtyři studenti přednesli své zkušenosti ze
SEPu v Kanadě, Peru, Portugalsku a Španělsku.
Mnoho účastníků bylo příjemně překvapeno
portfoliem akcí pořádaných SČSF a již zde se stali členy
Spolku – třeba jsou mezi nimi i budoucí příjemci
našeho newsletteru. Více než stovka účastníků se také
měla možnost setkat během společenského večera
s děkanem doc. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.
a proděkanem pro studijní záležitosti prof. PharmDr.
Františkem Štaudem, Ph.D., který zde nastínil novinky
ve studijním programu, které jsou účinné od letošního

HALLOWEEN PARTY

2. 11. 2016

Dýně, ozdoby, masky, krev - to všechno bylo možné
vidět na Halloweenské party, kterou Spolek pořádal
v Club La Fabrique. Studenti se nadšeně převlékali do
kostýmů, za což je čekalo milé přivítání v podobě
welcome drinku. Na party nemohla chybět ani soutěž
o nejlepší masku.

EPSA AA CLUJ NAPOCA
1. – 6. 11. 2016
Jako každý rok se i tento rok konal EPSA kongres, který
byl organizován v Rumunsku. Na General Assembly
(GA) se vedly důležité debaty se zástupci jednotlivých
Spolků, za náš Spolek na tento kongres zavítal
prezident a viceprezident pro zahraničí.

jsou PharmDr. Michal Urban (Sanofi), PharmDr.
Marina Feřtek (SÚKL), PharmDr. Kateřina Ondrušová
(VZP) a PharmDr. Leoš Fuksa, Ph.D. (Sanofi).
PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
XLVI. FARMACEUTICKÝ PLES

1. 3. 2017

SJEZD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY
4. – 5. 11. 2016
Již poněkolikáté byli zástupci SČSF pozváni na Sjezd
ČLnK, kde se probíraly zásadní informace týkající se
lékárníků. Akce bývá dvoudenní a je vždy velkým
přínosem pro Spolek na ní být, jelikož vyslaní zástupci
si snadno tvoří kontakty na slavnostním večeru
s významnými osobnostmi v oboru farmacie. Už
několikrát byli studenti probíráni i během diskuze a je
tak užitečná přítomnost členů SČSF.

Už nyní bychom Vám rádi sdělili datum plesu, který se
bude odehrávat v Aldisu 1. března 2017. Tímto bychom
Vás na XLVI. Farmaceutický ples chtěli pozvat a budeme
doufat ve Vaši velkou účast. I v nynějším roce se můžeme
těšit na zajímavý program, skvělou hudbu k tanci a na
dary z malé i velké tomboly. Ani letos nikoho
neochudíme o Půlnoční překvapení, které snad všem
vyrazí dech. Kdyby Vás napadlo vystoupení ať už
kouzelnické, taneční, sportovní apod. budeme moc rádi
za zaslání návrhu na email Alumni.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE:

VELETRH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ V MEDICÍNĚ A
FARMACII 4. – 5. 4. 2017

ANTIBIOTICKÝ TÝDEN

14. – 20. 11. 2016

Druhým rokem SČSF spolupracuje s ČLnK na
Antibiotickém týdnu, jež každoročně vyhlašuje WHO,
a Spolek má tak přístup k materiálům, které využívá
pro edukaci občanů HK především při Osvětové
zdravotní kampani (Public Health Campaign) na
hlavním nádraží v Hradci Králové ve středu 16. 11.
2016. Během této kampaně vyškolení studenti
vysvětlují lidem na nádraží, co jsou antibiotika, proč se
užívají a snaží se tímto způsobem rozšířit povědomí o
významnosti správného užívání antibiotik a vážnosti
rizika vzniku antibiotické rezistence. Lidem jsou
předkládány dotazníky, které jsou pak následně
zpracovány ve spolupráci s ČLnK. Dále se bude v rámci
Antibiotického týdne konat v pondělí 14. 11.
přednáška na téma Trendy a inovativní postupy při
vývoji nových léčiv, jíž se ujme tentokrát prof.
PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Veletrh je mezi studenty i mezi společnostmi velmi
oblíbenou akcí, na kterou se nejen SČSF, ale i jednotlivé
firmy připravují dostatečně dopředu. Studenti si tu
mohou vyslechnout možnosti, které by jim
zaměstnavatel nabídl a jakým profesním směrem by se u
nich mohl student ubírat. Kdybyste měli chuť být
vystavovatelem, mít odbornou přednášku pro studenty,
vést workshop na všemožná témata nebo se jen přijet
podívat, kontaktujte Alumni koordinátora.

CESTY FARMACIE – REGULATORY AFFAIRS
22. 11. 2016
Další díl moderovaných debat s absolventy FaF UK
v HK ponese téma Regulatory Affairs. Projekt Cesty
farmacie si klade za cíl touto formou přiblížit
studentům možnosti uplatnění, jež se jim po
absolutoriu nabízí. Hosté, kteří přislíbili svou účast,

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

