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PREVENCE RAKOVINY PRSU: TÝDEN VĚDY A TECHNIKY  
 
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zapojí do 
největšího vědeckého festivalu v České republice, který 
zahrnuje přednášky, výstavy, workshopy a mnohé další aktivity napříč 
celou republikou i všemi vědeckými obory. 
 
Na organizaci festivalu Týden vědy a techniky se podílí všechna pracoviště 
Akademie věd ČR a Vědecká knihovna UJEP (VK UJEP) se zapojila jako jedna 
ze spolupracujících institucí.  
 
Letošní, šestnáctý ročník, který bude zahájen v úterý 1. 11. a skončí v neděli 
13. 11., se ponese v duchu motta „Za hranice známého“. VK UJEP se bude 
zabývat skutečně palčivým tématem, a to prevencí rakoviny prsu.   
 
Od 1. 11. bude v prostorách volného výběru knihovny umístěna výstava Vaše 
nejcennější fotografie, jejímž zhotovitelem je EUC Klinika Ústí nad Labem. 
Výstava upozorňuje na fakt, že věda nejen zachraňuje životy, ale její výsledky 
se mohou stát i objekty umění. Umělecky pojaté lékařské snímky ňader žen 
různého věku, které v různých českých regionech podstoupily mamografické 
vyšetření, budou v knihovně instalovány až do 13. 11.  
Více o výstavě: http://www.euc.cz/o-nas/vase-nejcennejsi-foto 
 
O tom, že včasné odhalení nemoci je klíčovým momentem, který může ovlivnit 
osud žen i v našem blízkém okolí, nás přesvědčí známý a uznávaný primář 
Mamocentra EUC Kliniky v Ústí nad Labem, MUDr. Petr Váša. Přednáška na 
téma Rakovina prsu – prevence a léčba se uskuteční v úterý 1. 11. v 17:00 h 
v prostorách volného výběru Vědecké knihovny UJEP.  
 

Ve středu 2. 11. se v rozmezí od 14:00–18:00 h v budově knihovny uskuteční 
workshop věnovaný Prevenci rakoviny prsu. Hosté Alena Aksamitová a 
zástupkyně neziskové organizace Mamma Help upozorní na nutnost 
preventivního vyšetření rakoviny prsu. O důležitosti prevence rakoviny prsu 
promluví ženy, které mají s nemocí osobní zkušenost.  
 
Všechny výše zmiňované akce Vás zavedou do budovy VK UJEP 
v univerzitním kampusu na adrese: Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem. 
Účast na všech z nich je zdarma. Více informací o jednotlivých aktivitách je 
možné získat na webových stránkách knihovny: http://knihovna.ujep.cz/ nebo 
facebooku: https://www.facebook.com/events/1588657138106881/ 
 
Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, 475 286 012, katerina.koderova@ujep.cz 
http://knihovna.ujep.cz/ 

 
Přílohy: Plakát s pozvánkou na akci 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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