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INZERCE

Kromě začátku školy
čeká v září vás i vaše
ratolesti ještě další sta-
rost: jak a čím zabavit
děti poté, co výuka
skončí. Družina je sice
fajn, ale kromě ní bys-
teměli popřemýšlet
ještě nad dalšími aktivi-
tami.

Lenka Brdková
spolupracovnice MF DNES

J aký kroužek vybrat? Stačí je-
den, nebo víc? A jak poznám,
co bude dítě bavit? Na to ne-

existuje univerzální odpověď. Kaž-
dé dítě je totiž jiné a má vlohy
k jiným věcem. I když pomineme
základní umělecké školy, do nichž
probíhaly talentové zkoušky už na
sklonku loňského školního roku, je
nabídka poměrně široká, zvláště ve
větších městech. Vedle nejrůzněj-

ších sportovních oddílů a domů
dětí a mládeže pořádají kroužky i
samotné základní školy.
Při výběru byste kromě vloh dítě-

te měli zvažovat také jeho věk,
cenu kroužku a hlavněmožnosti do-
pravy na kroužek a z něj domů. Prv-
ňák nebo druhák totiž jen těžko
bude cestovat sám z jedné aktivity
na druhou a pak ještě domů. Pro ta-
kové případy jsou ideální zájmové
kroužky konané přímo ve škole, do
níž dítě chodí. Obvykle totiž fungují
tak, že vedoucí kroužku si děti vy-
zvedne v družině a po skončení je
do ní zase vrátí. Jedna ze zájmo-
vých aktivit byměla být pohybová –
dnešní děti toho nasedí totiž nepo-
měrně více než předchozí genera-
ce. Už jen proto, že svůj volný čas
tráví často u počítače.
V případě holčiček jde obvykle o

nějakou formu tance, kluci mají
rádi florbal, fotbal či jiný míčový
sport. Mějte na paměti, že kolektiv-
ní sport dá dítěti ještě jiné benefity
než jen pohyb. Naučí jej spoluprá-
ci, ale také prohře a neúspěchu,
což v dnešních rodinách, kde je ne-

zřídka jen jedno dítě, není zas tak
častá zkušenost. Vedle pohybu bys-
te měli zvolit i aktivitu rozvíjející
motoriku ruky – k tomu jsou ideální
výtvarka, keramika či kroužek ruč-
ních prací.
Prvňáci, pro které je ve škole

všechno nové, byměli mítmaximál-
ně dva kroužky, ale i starším dětem
na prvním stupni ZŠ byste měli ne-
chat alespoň jedno, ale ještě lépe
dvě odpoledne v týdnu volná – na
hraní, na kamarády, na to být jen
tak doma. I když i tady existují vý-
jimky – každý prostě zvládne jiný
„zápřah“. I když budete zájmové ak-
tivity vybírat společně s dítětem,
může se stát, že po pár týdnech ne-
bude chtít na kroužek chodit.
Pokud jste si jisti, že semu tam ne-

děje nic špatného, měli byste trvat
na tom, aby dítě vydrželo alespoň
do pololetí. Z hlediska přípravy na
dospělý život totiž není dobré ve
všem dítěti vyhovět. Může se stát,
že potomek za pár dnů názor zase
změní. A pokud ne, naučí se tím
zodpovědnosti, vytrvalosti a překo-
návání jistého nepohodlí.

Vyšetření prostaty stá-
le patří mezi témata, o
kterých se lidé stydí
mluvit. Urologický tý-
den, který se bude ko-
nat v poloviněměsíce,
se pokusí muže infor-
movat o prevenci rako-
viny prostaty a přimět
je k návštěvě lékaře.

Mikuláš Myslbek
spolupracovník MF DNES

NOVÉ MĚSTO Uchopit do rukou
nástroje a pomalu zasponkovat
cévy, které vedou do rakovinou na-
padené prostaty. Stačí jeden špat-
ný pohyb a pacient se během tako-
vé laparoskopické operace může
ocitnout v ohrožení života.
Pro studenty a začínající lékaře je

však na Urologické klinice 1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy a
Všeobecné fakultní nemocnice k
dispozici jeden z nejmodernějších
trenažérů, na kterém si svoji budou-
cí práci mohou nacvičit. Kromě sa-
motných operací se studenti na
stroji naučí odhadovat vzdálenosti
a šetrně používat laparoskopické

náčiní. „Nové technologie zpřesňu-
jí práci operatérů a zajišťují pacien-
tům větší bezpečnost,“ říká před-
nosta kliniky Tomáš Hanuš.
Do tamější nemocnice letos při-

byl i nový endoskop, díky kterému
lékaři uvidí vnitřek těla v nejlepším
rozlišení, jež v republice nemá ob-
doby. „Je nutné, aby špičková klini-
ka disponovala zařízeními, která
slouží k výcvikumoderních operač-
ních metod a která umožní záznam
apřenos operačních výkonů a před-
nášek do učeben,“ vysvětluje pří-
nos nových přístrojů děkan 1. lékař-
ské fakulty UK Aleksi Šedo.
Nová technika obohatila kliniku v

roce jejího čtyřicátého výročí, kte-
ré připadá právě na letošek.

Rok prevence se zaměří
na prostatu
Kromě transplantace ledvin se klini-
ka věnuje všem problémům močo-
vého ústrojí. Jedním z těch nejzá-
sadnějších je rakovina prostaty.
„Právě karcinom prostaty je nej-

častější nádorové onemocnění u
mužů a druhá nejčastější příčina
úmrtí z onkologických diagnóz,“ vy-
počítává bilanci primář a zástupce
přednosty kliniky pro léčebnou
péči Libor Zámečník.
Tématu urologických nádorů a ze-

jména nádorů prostaty se bude vě-
novat i letošní Urologický týden v

polovině září. „Jsme rádi, že máme
nové možnosti léčby včetně nejmo-
dernějších technologií, ale vmedicí-
ně je velmi důležitá i prevence. I
proto se připojujeme k aktivitám
Urologického týdne i k celoroční
akci Všeobecné fakultní nemocnice
Rok prevence,“ vysvětluje Zámeč-
ník.
Nemocnice se tak rozhodla posta-

vit na Karlově náměstí v centru Pra-
hy stan, v němž budou lékaři a sest-
ry informovat kolemjdoucí o pre-
venci nádorů. Součástí akce bude i
možnost diskrétního vyšetření mo-
čového ústrojí ultrazvukem.
„Sestry z kliniky budou na místě

také bořit mýty o vyšetření prosta-
ty, kterého se spousta mužů bojí,
ale ve skutečnosti není bolestivé.

Mužů se dále například budeme
ptát, jestli už někdy v životě na vy-
šetření prostaty byli,“ nastiňuje
program akce primář.
Na zájemce podle primáře čeká i

možnost vyzkoušet si práci lékařů.
„Lidé si budoumoci vlastníma ruka-
ma osahat několik modelů prosta-
ty, které máme pro mediky, a po-
znat tak i pohled z druhé strany,

když pacienty vyšetřujeme,“ vy-
světluje netradiční doplněk dne Zá-
mečník.
Jeden ze sloganů, které lékaři pro

akci zvolili, je otázka „Znáte hodno-
tu svého PSA?“, která neodkazuje
na domácího mazlíčka, ale na pro-
statický specifický antigen, který
slouží k diagnostice tohoto nádoro-
vého onemocnění.
„Odběr krve je kromě ultrazvuku

a pohmatové kontroly prostaty jed-
ním ze standardních preventivních
vyšetření,“ doplňuje primář.
Nejdůležitějším opatřením je u kar-
cinomů prostaty právě prevence.
Za posledních třicet let se v České
republice diagnostikovalo pětkrát
více případů onemocnění.
„Toto číslo není dáno tím, že by

nádorů bylo více, ale včasným za-
chycením nádoru. Léčit se nám
daří až devadesát procent případů.
I přesto ale v Česku na rakovinu
prostaty ročně zemře patnáct set
mužů,“ poukazuje na statistiky Zá-
mečník.
Nemoc se za život nevyhne až dva-

ceti procentům mužů. „Zatím se
můžeme zabývat pouze sekundár-
ní prevencí, tedy vyhledáváním
ohrožených mužů, u kterých rako-
vina vybují geneticky. Primární pre-
vence, kdy bychom věděli, čemu se
vyhnout nebo co jíst, zatím není,“
doplňuje Zámečník.

Hlavně pohyb Jedna ze zájmových aktivit byměla být pohybová – dnešní
děti toho nasedí totiž více než předchozí generace. Foto: Profimedia

Laparoskopický trenažérStudenti a lékaři se učí operovat nanečisto na trenažéru. Foto: Petr Heřman

nábor pro děti
od 4 do 15 let

Rodičovské dilema: kam s dítětem odpoledne

Fakta
Kam pro radu?

V poslední době si rodiče školáků
oblíbili testy talentových předpo-
kladů, které odhalí, na jaký sport,
umělecký kroužek nebo jinou aktivi-
tu má jejich dítě talent. Další mož-
ností je zajít s potomkem za dět-
ským psychologem, který vhod-
ný zájem doporučí na základě po-
hovoru. I tak nejlépe osvědčenou
metodou zůstává konzultace se
zkušenými pedagogy, kteří zájmy
svých žáků dokážou nejlépe odhad-
nout z jejich chování.

Nabídka z Prahy Zájmové kroužky

„Znáte hodnotu svého PSA?“ ptá se urolog


