Sdružení Alumni ožilo ve velkém stylu
Po třech letech bez větší aktivity letos ožilo sdružení absolventů Institutu
ekonomických studií Univerzity Karlovy (IES). Zatím nejviditelnějším výsledkem
obnovení činnosti Alumni bylo slavnostní setkání, které se uskutečnilo na konci
října ve velkém sále České národní banky. Banketu se zúčastnilo na 200 absolventů
bakalářského i magisterského studia, které doplnilo kolem dvaceti přednášejících a
zaměstnanců IES.
Účastníky banketu přivítal guvernér ČNB Zdeněk Tůma, díky jehož podpoře
se mohlo setkání v národní bance uskutečnit. Slovo převzal profesor Michal
Mejstřík, ředitel IES. Michal Mejstřík nejprve připomněl začátky IES v první
polovině 90. let, ilustrované příběhem o pololegálním vydávání Dornbuschovy
učebnice makroekonomie. Poté představil absolventům současnou situaci IES a vizi
pro rozvoj institutu do budoucnosti. Hosté se tak dozvěděli o úspěšném programu
sponzorovaných korporátních „chairs“, výborném hodnocení IES v akademických i
populárních žebříčcích, stále se zvyšujícím počtu absolventů pokračujících ve
studiu a výzkumu na špičkových amerických a evropských univerzitách či o
zajímavých pozicích, které bývalí studenti institutu zastávají ve světě byznysu.
K absolventům pak promluvili zástupci sponzorů večera, firem AT Kearney,
Benson Oak a Renomia a za absolventy Filip Kořínek. Sdružení Alumni představilo
své plánované aktivity včetně ustavení programu „Alumni chair“, který bude sloužit
finanční podpoře nadaných postdoktorálních pracovníků IES. V posledním bodu
oficiálního programu bylo zvoleno nové pětičlenné představenstvo sdružení Alumni,
v čele s Tomášem Hoňkem.
Akce pak v ČNB pokračovala do pozdních večerních hodin rautem, na který
plynule navázalo několik menších srazů bývalých spolužáků z IES v blízkosti
centrální banky. Díky vysoké účasti absolventů a perfektní organizaci byl banket
povedeným obnovením tradice a jedinečnou příležitostí seznámit se s ostatními
absolventy IES i současnou situací institutu. Absolventi IES tak již mají dobrý
důvod těšit se na podzim 2009, cílem sdružení Alumni je totiž pokračovat
s organizací banketu každoročně.
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Poděkování: banket by se nemohl uskutečnit bez podpory ČNB a jejího guvernéra
Zdeňka Tůmy, ředitele IES Michala Mejstříka, sponzorů večera AT Kearney,
Benson Oak, a Renomia, a práce zástupců IES a organizačního výboru Martina
Gregora, Adama Geršla, Ladislava Frühaufa, Tomáše Hoňka, Filipa Kořínka,
Martina Pešky, Marka Lneničky, Natálie Švarcové, Pavla Urbana a pomoci mnoha
dalších.

