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Hloubětín v knize rekordů

K hloubětínskému kostelu sv.Jiří, snímž ISCARE centrum sousedí, mířily se svými často "vymodlenými" dětmi davy rodičů.

Termín 6. 9. 2003 bude možná spolu s názvem hloubětínského centra asistované reprodukce ISCARE IVF zapsán do Guinnessovy
knihy rekordů. Proč? Tento den se totiž v hloubětínském zámečku, kde odborníci pomáhají bezdětným párům k početí potomka,
uskutečnilo tradiční - už osmé - setkání šťastných rodičů, letos připravované s cílem dosáhnout nového světového rekordu, a to v počtu
dětí "ze zkumavky" soustředěných na jednom místě. Děti narozené díky užití celé řady neustále se zdokonalujících metod mimotělního
oplodnění dnes už v celosvětovém měřítku nepředstavují žádnou zvláštnost: první se narodilo před čtvrtstoletím a od té doby má už
zhruba milion "kamarádů" ; jen v České republice je center podobných hloubětínskému ISCARE patnáct.

Barborce a Aničce Záveských, které rodiče přivezli až z Brtníků nedaleko Šluknova, v zámecké zahradě vyhládlo.

"U nás jsme loni zaznamenali 265 porodů a předpokládáme, že za celou dobu působení naše centrum pomohlo na svět 3 800
dětem", řekla nám jedna z organizátorek akce Renáta Buchtová zhruba týden před plánovaným setkáním." Účastníci přijedou z
různých míst republiky, hlásí se nám i ze Slovenska, ale máme klienty i ze zahraničí. Zatím se zaregistrovalo víc než čtyři sta zájemců".
V areálu zámecké zahrady se nakonec procházelo, nosilo v náručí nebo vozilo v kočárcích 579 dětí od těch nedávno narozených až po
malé školáky. Notářsky ověřená cifra byla předána dál, čeká se ještě na vyhodnocení - jak ale zdůraznilo vedení centra, rekord není tím
nejdůležitějším. Každoroční setkání s bohatým programem, na němž se podílí i Městská část Praha 14, a s řadou dárků pro malé
návštěvníky je radostnou událostí pro všechny zúčastněné. Potvrdila to slova ředitele ISCARE IVF Miroslava Kadlece, primáře MUDr.
Milana Mrázka i starosty "čtrnáctky" ing. Miroslava Froňka. Ten ve svém krátkém vystoupení poděkoval za skvělou práci celému týmu
ISCARE a vyjádřil přesvědčení, že všichni, kteří se tu dnes sešli, budou na naši městskou část po celý život a rádi vzpomínat.
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Ke stolku s notářkou se přes nádvoří zámku stáčela dlouhá fronta.

text a foto: vš


