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Snímky anorektiček šokují v knihovně
Putovní výstava frýdecko–místeckého fotografa Lukáše Horkého bude v ústecké knihovně varovat až do konce ledna
RADEK STRNAD

Ústí nad Labem/ Výstavou
„Mentální anorexie a bulimie,
dvě hluboké propasti“ šokuje
své
návštěvníky
ústecká
knihovna (SVKÚ). Ne náhodou – expozice má varovat veřejnost - především mladé dívky - před reálnými riziky zmíněných nemocí, většinou zaviněných touhou touhou „vypadat jako modelka“.
„Snímky nafotil Lukáš Horký na Jednotce intenzivní péče
psychiatrické kliniky a v Poradně pro poruchy metabolismu a výživy Fakultní nemocnice Brno-Bohunice i v
ateliéru v Brně v letech 2004 –
2005,“ uvedla Iva Opravilová
ze SVKÚ. Mottem výstavy ve
Velké Hradební 49, na níž se
podílí Centrum veřejného
zdraví (CVZ) ústeckého Zdravotního ústavu, jsou právě autorova slova „Zapomeňme na
míry, naslouchejme si a snažme se mít stále co říci…“
Veronika Balatová z CVZ
upozorňuje na fakt, že problémy s poruchami příjmu potravy narůstají v celém světě,

především ve vyspělých zemích . „Rozšíření v ČR je srovnatelné s evropskými zeměmi vyskytuje se u 1 procenta populace, zejména děvčat v období dospívání“ uvedla. Boj s
kilogramy se může stát dívkám osudným. V Ústí nad Labem tento boj prohrály v roce
2005 a 2006 dvě dívky ve věku
22 let a 26 let, zemřely v důsledku celkového vyčerpání
organismu po dlouhodobém
hladovění,“ upozornila pracovnice ústavu.
Podle lékařů se ale vznik
onemocnění alarmujícím způsobem rozšiřuje do nižších věkových skupin. „Postihuje už i
devítileté dívky. Na stáži v
motolské nemocnici jsem několik takových pacientek viděla,“ konstatovala Veronika
Balatová. Ženy přitom bývají
tímto psychickým onemocněním postiženy desetkrát častěji než muži.
Epidemický nárůst obezity
někdy zastírá problémy poruch příjmu potravy. „Zvýšená pozornost věnovaná dietám
a tlak společnosti a médií zaměřený na štíhlost a dokona-

VÝSTAVA VARUJE. Otřesné snímky dívek i mužů, kteří odmítli jíst, aby dosáhli štíhlosti modelek, si včera
v ústecké knihovně ve Velké Hradební 49 prohlédla také Jana Zahrádková z Trmic. Foto: Deník/Radek Strnad

lost těla působí ve velké míře
na dospívající. To proto, že
právě oni jsou nejvnímavější
skupinou na problematiku
vzhledu a osobní identity,“
konstatovala
pracovnice
Zdravotního ústavu.
„Je to věc každého člověka,
jak se zachová,“ shodli se na
výstavě dvacetiletý Martin
Bábel z krásného Března a
stejně stará studentka ústecké
Vyšší zdravotnické školy Jana
Zahrádková z Trmic. „Je to ale
hrozné, že na tuto nemoc umírají už i tak mladí lidé,“ dodala
studentka.
Oba se ale shodli na tom, že
se s takovým případem ve
svém okolí ještě nesetkali.
„Blízkému člověku bych takové chování určitě rozmlouval,
kdyby v něm šel do krajnosti a
byl už vyhublý na kost,“ dodal
Martin Bábel.
Terapie poruch příjmu potravy je velmi složitá, dlouhodobá a náročná. „Nejdůležitější v boji s poruchami příjmu
potravy je prevence a varování před nebezpečnými módními trendy,“ dodala k výstavě
Veronika Balatová.

Festival Der Film představí nové německé snímky
Akci Der Film do Experimentálního
prostoru Mumie připravila ústecká
o. p. s. Collegium Bohemicum
RADEK STRND

Ústí nad Labem/ Osm snímků
představí Ústí od pondělí 14.
do pátku 18. ledna ústecký Festival německy mluvených filmů. Vstup je 30 korun na projekce filmů, na party mohou
zájemci zdarma.
„Pořadatelem festivalu je
obecně prospěšná společnost

Collegium Bohemicum. Hostit
ji bude Experimentální prostor Mumie naproti Krajskému úřadu Ústeckého kraje,“
uvedla Frauke Wetzel, kulturní manažerka Nadace Roberta
Bosche. Právě tato nadace –
spolu s pražským Göethe Institutem – festival podpořila.
Akce Der Film bude rozdělen na snímky pro mládež,

HACKE. O berlínské hudebníkovi
bude v klubu Mumie film Crossing the Bridge. Reprofoto: Deník

hrané filmy a dokumenty.
Všechny zanikly v letech 2002
až 2007. Některé z nich uvidí
návštěvníci s českými titulky,
jiné „pouze“ s titulky anglickými, jeden není otitulkován
vůbec.
Součástí programu budou
také dvě večerní Party. První
se odehraje už v pondělí 14.
ledna. Vystoupí na něm drážďanský umělecký projekt
Herzz a Dj Drowthea, inspirovyný skupinami Velvet Underground, The Door, zpěvákem Tomem Waitsem a berlínskou hudební scénou 80. a

90. let. Hvězdou Party ve čtvrtek 17. ledna bude japonský Dj
Yokimura.
Prvním snímkem pro mládež je v pondělí od 8.00 hodin
Kroko (2003), příběh berlínské
slečny, která se proviní a musí
za trest pracovat v domově pro
postižené. „Nakonec se z toho
pro ni stane důležitý životní
zážitek,“ slíbila Wetzel.
Pro mládež je tragický snímek Jak to dělají ryby? (2002) o
šestnáctiletém Janovi a o rok
mladší energické Nině, dvojici
nespokojené se svým rodinným životem. České titulky

INZERCE

Tradiční Týden modliteb zažije Ústí od
neděle 6. ledna do neděle 13. ledna

bezplatný kurz „Asistentka managera“
- pro ženy na a po MD, ženy nad 50 let
a ženy dlouhodobČ nezamČstnané

Nyní hledáme pro posílení našeho týmu kolegu na pozici:

PROJEKTANT

KURZ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOýTEM ýESKÉ REPUBLIKY.

Místo výkonu:  Děčín

Podmínka: ukonþené stĜedoškolské vzdČlání s maturitou
Rozsah kurzu: 3 mČsíce - 140 hodin
(2krát v týdnu od 15.00 do 19.10 hod.)
Obsah:
z Práce na PC, základy úþetnictví, mzdová problematika
z Ekonomika, obchodní korespondence
z Jarní kurz - konverzace v anglickém jazyce
(nČmeckém jazyce)

Požadujeme:
 minimálně SŠ vzdělání stavebního,
příp. jiného technického zaměření
 velmi dobrá komunikativnost, samostatnost
 uživatelská znalost PC - CAD, Windows, MS Office
 ochota učit se novému
 spolehlivost, preciznost, zodpovědnost
 vhodné i pro absolventy

Nabízíme:
 zázemí stabilní společnosti
 mladý dynamický kolektiv
 velmi dobré platové podmínky
 možnost profesního růstu

PĜihlášky do 11. 1. 2008 u p. Walterové, Zě PV,
tel.: 417 536 293, walterova@hotelovkatp.cz
Mgr. JiĜí Nekuda, ěŠ tel.: 417 539 029
mobil: 736 482 067
ústĜedna školy: 417 537 111

Termín nástupu:  leden/únor 2008

1000171122_A

Více informací a pĜihláška ke stažení na www.hotelovkatp.cz

1000165485_A

Urþeno pro ženy z okresu Most, Ústí nad Labem, Teplice.
Pro dojíždČjící pĜíspČvek na dopravu,
pĜíspČvek na hlídání dČtí po dobu výuky.

Náplň práce:  příprava projektů rodinných domů

Jestliže Vás tato pracovní příležitost zaujala, zašlete prosím
Váš profesní životopis s úvodním dopisem a Vaší fotograﬁí
formou e-mailu:
Kontakt: Canaba - Pozemní stavby, s.r.o., Martin Pleschinger
Tel.: 412 588 180, E-mail: martin.pleschinger@canaba.cz

Ekumenické mše
sblíží ústecké věřící

Hotelová škola, p. o., Teplice,
Smetanovo nám. 786
poĜádá v dobČ od 15. 1. do 24. 4. 2008

Společnost Canaba - Pozemní stavby, s. r. o.
je v současné době největším dodavatelem
masivních montovaných rodinných domů v ČR.
Společnost působí od roku 1991 jak na českém, slovenském,
tak na německém trhu.

dostal film Poslední dny Sophie Schollové (2005, čtvrtek).
Z hraných filmů Na druhé
straně (2007, pondělí 20.00),
Emmino štěstí (2006, úterý
20.00) a Yella (2006, čtvrtek
20.00), oceněná Stříbrným
medvědem, mají české titulky
všechny. Připraven na diváka
v ČR je i dokument Můj otec
Turek (2006, úterý), avantgardní hudební film Crossing
the Bridge titulky nemá. Nebudou ale nejspíš potřeba, popisuje totiž, jak hudebník Alexander Hacke (E. Neubauten)
objevuje v Istambulu hudbu.

Ústí nad Labem/ Alianční týden modliteb, akce dříve nazývaná Ekumenický týden, se
po roce vrací do Ústí.
Po celý týden, tedy od neděle 6. ledna do neděle 13. ledna,
se tak v Ústí nad Labem budou
konat ekumenické bohoslužby. Jejich ústředním tématem
je pro rok 2008 „Návrat ztracených synů“.
„Je to významná akce. Protože v Ústí církve příliš nespolupracují, a protože se každý
den v rámci Týden koná bohoslužba jinde, věřící tak mají
jedinečnou příležitost poznat i
ostatní místní církve, jejich
kostely či modlitebny a jejich
představitele,“ řekl včera Štěpán Hlavsa, pastor ústecké
Apoštolské církve.
První ekumenická bohoslužba se odehraje pozítří od
18.00 hodin v sídle Církve bratrské V Zahrádkách 33.
Na téma „Ztraceni“ zde bude kázat arciděkan ústecké
římskokatolické církve Miroslav Šimáček.
Tématem úterní mše od
18.00 hodin v sídle Církve čes-

kobratrské evangelické ve
Dvořákově 6 bude „Obrat“, kázat má Štefan Paluchník.
Bohoslužba čeká věřící i ve
středu 9. ledna od v 18.00 hodin
v kapli Panny Marie v budově
arciděkanství Církve římskokatolické. Na téma „Stát se otcem“ zde promluví
Patrik
Horváth v Českobratrské
církve.
Den poté ve stejný čas Týden pokračuje u Církve československé husitské v centru
Ústí v Horově ulici 12. Tématem je „Oslava“, káže Štěpán
Hlavsa z Apoštolské církve.
„Těší mě, že se i na této mši poznají ústečtí křesťané osobně,“
řekl pastor.
V sobotu káží pravoslavný
otec Damián a řeckokatolík
Ludvík Šťastný na řeckokatolické faře v Předlicích. Téma je
„Všechno, co mám, je tvé“.
Alianční týden modliteb
skončí v Ústí 13. ledna od 18.00
hodin u Církve bratrské V Zahrádkách 33 Jan Hlavsa z
Církve československé husitské. Tématem je Bohoslužba za
(dts)
marnotratné syny.

