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Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Pra-
ze 8 pečuje o rozvoj talentovaných studentů. Druhý 
ročník překladatelské soutěže a třetí ročník přehlídky 
cizojazyčných prezentací jsou příklady koncepčního 
propojení odborné orientace a cizojazyčné přípravy 
na této perspektivní vysoké škole.

Kontaktní adresa:

PhDr. Karel Helman
vedoucí katedry jazyků a společenských věd
Soukromá vysoká škola ekonomických studií

Lindnerova 575/1
180 00  Praha 8 – Libeň
Tel.: 284 841 027
Tel./fax: 284 841 196
E-mail: karel.helman@svses.cz

RNDr. Vladimír Přech
odborný asistent katedry jazyků a společenských věd
Soukromá vysoká škola ekonomických studií
Lindnerova 575/1
118 00  Praha 8 – Libeň
E-mail: vlada.prech@svses.cz
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Otevření nové studovny

Nová studovna v Sedláčkově ulici č. 15 bude sloužit 
především studentům Filozofické fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni (FF ZČU), ale navštěvovat ji mohou 
studenti všech ostatních fakult ZČU i zájemci z řad 
veřejnosti.

Uživatelé budou mít k dispozici více než 3 tisíce 
svazků literatury z humanitních oborů – především 
filozofie a náboženství, archeologie, antropologie, et-
nografie, politologie, sociologie a psychologie. Najdou 
zde i vybrané publikace z dalších oborů, například 
z historie, dějin umění, jazykovědy apod. Vzhledem 
k nedostatku vhodných prostor v budově je kapacita 
studovny pouze 12 míst, z toho jsou 2 počítače s pří-
stupem na internet a jedna stanice s přístupem do 
elektronického katalogu Univerzitní knihovny. Jejich 
prostřednictvím je možné využívat i širokou nabíd-
ku elektronických informačních zdrojů. Vybavení 

studovny je doplněno tiskárnou a samoobslužnou 
kopírkou.

Celý fond je elektronicky zabezpečen a také evi-
dence návštěvníků, služby a výpůjček jsou řešeny 
elektronickou cestou.

Cílem nově otevřené studovny je zabezpečit po-
žadované informace či jejich zdroje všem zájemcům 
o studium a dále zkvalitnění služeb a komunikace 
s pracovišti FF ZČU. Akademickým pracovníkům 
a studentům FF ZČU i ostatních fakult se tím nabízí 
důstojné a hezké prostředí pro jejich studium.

Kontakt: PhDr. Miloslava Faitová, tel.: 377 637 700

Volba nového děkana Fakulty právnické ZČU

Dne 23. února 2005 se uskutečnila volba kandidáta 
na děkana Fakulty právnické ZČU. Na funkční ob-
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dobí 1. 9. 2005–31. 8. 2008 byl zvolen v 1. kole volby 
JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.

JUDr. J. Zachariáš, dosavadní proděkan Fakulty 
právnické pro magisterské studium, byl jediným 
kandidátem.

Současnému děkanovi Fakulty právnické JUDr. 
Milanu Kindlovi, CSc. končí 2. funkční období 31. srp-
na 2005.

Běh Terryho Foxe

Dne 30. dubna 2005 uspořádala Západočeská 
univerzita v Plzni (ZČU), katedra tělesné výchovy 
a sportu Fakulty strojní již 11. plzeňský ročník Běhu 
Terryho Foxe.

Jedenáctý ročník (v celostátním měřítku již 13. roč-
ník) Běhu Terryho Foxe se uskutečnil v Plzni v Bor-
ském parku u areálu Slávie VŠ. Přišli všichni, kteří se 
i letos rozhodli podpořit hluboce lidskou myšlenku 
boje proti rakovině. Dnes již legendární Kanaďan 
Terry Fox svůj boj s rakovinou v roce 1981 prohrál, 
účastníci běhů po celém světě nezávodí pro výhru, 
ale aby svým sportovním výkonem akci podpořili 
a dobrovolným finančním darem přispěli na konto 
pro výzkum rakoviny. V Plzni již tradičně pořádala 
tento běh Západočeská univerzita, katedra tělesné 
výchovy a sportu Fakulty strojní, jako jedna ze dvou 
univerzit v ČR. Běželo se ve dvou kategoriích velký 
okruh (1750 m) a dva velké okruhy (3500 m).

Počet účastníků: 1078 osob (uvedené číslo jsou 
pouze registrované osoby, které přispěly dobrovol-
ným finančním obnosem – počet všech startujících 
osob podle odhadu zkušených organizátorů určitě 
přesáhl číslo 1500).

Vybraná částka: 59 613,50 Kč.

Běhu se účastnila řada čestných hostů: např. ná-
městkyně primátora města Plzně JUDr. M. Krejsová, 
starostka MO Plzeň 3 Ing. J. Maříková, rektor ZČU 
doc. J. Průša, prorektor ZČU doc. J. Horák, děkan Fa-
kulty strojní doc. J. Horejc, předseda Západočeského 
vysokoškolského sportu prof. J. Kožený, koordinátor 
Běhů Terryho Foxe J. Henžlík, zástupci České obce 
sokolské a Sokolské župy Plzeňské, sponzoři.

Mezi aktivními účastníky Běhu Terryho Foxe 
byl tradičně i emeritní rektor doc. J. Holenda, stejně 
jako malí hosté z Ústavu sociální péče pro tělesně 
postiženou mládež ve Zbůchu, Vozíčkáři Plzeňska 
a dospělí z Ústavu sociální péče Jitřenka. Překážkou 
k účasti nebyly ani kočárky, kola, vysoký věk, natož 
pak zdravotní handicap. Všichni se zasloužili o vybra-
nou částku, která bude odeslána na účet určený pro 
výzkum rakoviny.

V deseti minulých bězích startovalo celkem 14 031 
osob a na konto výzkumu rakoviny byla odeslána 
částka 713 179 Kč. Připočteme-li letošní čísla je to 
celkem: 15 109 osob a 772 792,50 Kč. V celostátním 
měřítku (letos již po třinácté) se v minulých ročnících 
zúčastnilo téměř 600 000 osob, kteří přispěli částkou 
cca 21,2 mil. Kč.
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