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Praha bude hostit další setkání dětí „ze zkumavky“ 

 

Praha bude i letos hostit největší tuzemské setkání rodičů a dětí, které přišly na 

svět díky umělému oplodnění. Loni tuto akci klinického centra ISCARE navštívilo 

1334 dětí, čímž padl dokonce světový rekord, který do té doby držela Čína. 

Letošní akce proběhne v sobotu 3. září od 10:00 ve strašnickém areálu Gutovka.  

Přes deset tisíc dětí s datem narození 1995 až 2016 obdrželo pozvánku na letošní setkání 

dětí „ze zkumavky“ do strašnického areálu Gutovka. Jejich rodiče totiž v uplynulých 

dvaceti letech podstoupili v klinickém centru ISCARE umělé oplodnění, díky kterému se 

dnes rodí stále více dětí. Problémy s přirozeným početím má v České republice každý 

pátý pár.  

„Pomoc se založením rodiny neplodným párům už pro nás na klinice dávno není jen 

zaměstnáním. Být svědkem toho, jak „naše“ děti rostou, sílí a dospívají je k nezaplacení. 

Možná i díky tomu máme velmi vysokou úspěšnost zákroků/léčby,“ říká MUDr. Jaroslav 

Hulvert, primář IVF oddělení klinického centra ISCARE.  

Na letošním výročním setkání 3. září bude pro děti a jejich rodiče připravena řada aktivit. 

Návštěvníci se mohou těšit na soutěže o ceny, koncerty, horolezeckou stěnu, opičí dráhu, 

chybět nebude ani vystoupení klaunů a slavné dvojice dětských hrdinů Jů a Hele. Na akci 

vystoupí také olympionik badmintonista Petr Koukal, který s klinikou spolupracuje. 

 

 

Kontakt pro média: 

 

Martin Eckstein 

PR Consultant 

Tel.: 731 46 48 46 

Mail: martin@eckstein.cz  

 

 

Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF  

 

Centrum zahájilo svou činnost v lednu 1995 jako jedno z prvních nestátních center asistované reprodukce v ČR, 

od roku 2014 je členem skupiny FutureLife. Úspěšností léčby se centrum řadí po celou dobu své existence mezi 

přední špičková zařízení. Doposud centrum přivedlo na svět už 10 tis. dětí. Centrum vede primář MUDr. 

Jaroslav Hulvert. Tým IVF, včetně pracovníků IVF laboratoře, byl vyškolen nejlepšími světovými odborníky 

převážně z Izraele, kde je úspěšnost léčby neplodnosti nejvyšší na světě. Všichni lékaři, kteří v IVF programu 

pracují, tak mají nejvyšší možnou odbornou kvalifikaci doplněnou řadou specializovaných zahraničních školení a 

stáží. Centrum IVF poskytuje celou škálu léčebných postupů, a to včetně těch nejmodernějších jako je IVM,ICS/ 

PICSI, embryomonitoring, preimplantační diagnostika (PGD, PGS), kryokonzervace/vitrifikace apod. Centrum 
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asistované reprodukce dosahuje svých úspěšných výsledků prostřednictvím mnoha osvědčených léčebných 

metod pro umělé oplodnění. Kromě výše uvedeného se oddělení IVF aktivně podílí na radě studií a výzkumných 

projektů. Klinické centrum ISCARE I.V.F. a.s. je nestátní soukromé zdravotnické zařízení, které poskytuje 

zdravotnické služby také v oblasti plastické chirurgie, komplexní léčby obezity, gastroenterologie a léčby 

idiopatických střevních zánětů. Další informace najdete na www.iscare.cz.  
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