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primář
MUDr. Miloš Černý,
“Jižní Město-náš domov zorganizovalo
dobročinou aukci, jejíž výtěžek 100 000 Kč
je určen na vybavení novorozeneckého
oddělení FN Motol. Za tuto pomoc velice
děkujeme”, říká MUDr. Černý

primář novorozeneckého
oddělení FN Motol,
předseda správní rady
Nadačního fondu „N“

Podporujeme výstavbu Vestecké spojky s napojením na D1 u Průhonic str. 3
Modrým zónám na Jižním Městě říkáme NE					str. 7
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ROZHOVOR
PPRAŽSKÝ
R A Ž S K ÝOKRUH
OSKPRIMÁŘEM
R U H 5 1 1 MUDR. MILOŠEM ČERNÝM

Nadační
fond „N“

ROZHOVOR

s Milošem Černým
PRIM. MUDR. MILOŠ ČERNÝ, PRIMÁŘ NOVOROZENECKÉHO ODD. FN MOTOL,
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY NADAČNÍHO FONDU „N“

1. Pane doktore, můžete nám přiblížit, jaké činnosti se věnujete?

Nadační fond „N“ píše svoji historii už
od roku 1999 (navázal na činnost předchozí Nadace „N“, která byla založena
roku 1993) a jeho základním posláním
je rozvíjet a zlepšovat neonatologickou
péči ve Fakultní nemocnici v Motole.
Spoluzakladatel Nadačního fondu „N“
Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. poukazuje na dva hlavní důvody vzniku fondu.
Jedná se především o zlepšení vybavení pracoviště o nadstandardní specializované přístroje a zároveň o rozšíření erudice odborného personálu.
Zdejší vysoce specializované pracoviště neonatologie poskytuje komplexní
péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným pacientům
se selhávajícími životními funkcemi,
s nutností ventilační a oběhové podpory, pro které je určena jednotka intenzivní - resuscitační péče a oddělení
specializované péče. Jedná se o jediné
pracoviště v České republice, které
může využívat 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu komplexní zázemí všech oborů
dětského lékařství, veškerý laboratorní
a vyšetřovací servis. A to vše na nejvyšší úrovni. Proto se zde koncentrují
novorozenci s vrozenými vývojovými
vadami z celé republiky, jejichž porod
je primárně plánovaný ve FN Motol
zejména proto, aby akutní péče byla
možná co nejdříve po porodu.
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Mým oborem je neonatologie, což je pediatrická specializace, zabývající se zdravými
i nemocnými novorozenci. Jsem odpovědný za provoz Novorozeneckého odd. s JIRP
(Jednotka intenzivní a resuscitační péče) ve
FN v Motole. Péče o donošené, zdravé novorozence je samozřejmostí a rutinní prací
každého novorozeneckého oddělení. Tím,
co je pro naši novorozeneckou jednotku
intenzivní a resuscitační péče specifické, je
koncentrace porodů, kde se již v průběhu
těhotenství diagnostikovala nějaká vrozená
vývojová vada plodu. Po porodu pak řešíme vrozené vady ve spolupráci s příslušnou
odborností (kardiochirurgie, chirurgie, neurochirurgie atd.). Kromě toho poskytujeme
intenzivní péči předčasně narozeným novorozencům. Naše pracoviště patří mezi ty
nejlepší v ČR.
Péče o nezralé novorozence je finančně
velmi nákladná, je třeba mít moderní přístrojovou techniku, ale je nutné mít i dokonale sehraný tým lékařů a sester. Provoz
na JIP pro novorozence je i psychicky velmi
náročný a je třeba vzdát hold našim sestrám i lékařům, kteří toto vše zvládají často
i na úkor svého soukromého života.

2. Můžete nám prozradit, za co
utratíte peníze z aukce organizované pro nadační fond „N“?
Máme vybraný jeden projekt, který pomůže
především rodičům ze vzdálenějších míst
republiky. Jedná se o vybudování tzv. kamerového systému. Znamená to, že každý
novorozenec, hospitalizovaný na novorozeneckém JIPu, bude mít svoji kameru. Rodiče tak budou mít možnost, když nemohou

z různých důvodů své miminko navštívit,
podívat se na něj přes tuto zabezpečenou
kameru. Na tom nyní pracujeme a doufám,
že po prázdninách jej budeme moci spustit.

3. Jaké máte zkušenosti s ochotou
lidí podporovat Váš nadační fond?
Většina našich sponzorů je z řad rodičů,
jejichž dítě bylo u nás hospitalizované. Rodiče na vlastní oči vidí, kde by bylo možné
pomoci, vidí, jak moc je toho potřeba ke
zlepšení péče o kriticky nemocné novorozence. A současně vidí, že je třeba pomáhat
ostatním. Třeba i již zmíněným kamerovým
systémem, který alespoň částečně pomůže
kontaktu rodiče s dítětem.

4. Jaký máte vztah k Jižnímu
Městu?
Na Jižním Městě žije několik mých velmi
dobrých přátel, které znám už od střední
školy. Několik desítek let sem jezdím a pozoruji, co vše se v této části Prahy za tu dlouhou dobu změnilo. Mám rád Chodovskou
tvrz, obdivuji to, kolik je zde zeleně, parků,
míst pro děti i sportovišť. A s rodinou i s kamarády se rád účastním různých společenských akcí, které pro děti i dospělé pořádá
strana Jižní Město – náš domov. Je mi u vás
na „Jižňáku“ dobře.

Stanovisko JM-ND
Pojďte s námi podpořit
Nadační fond „N“!
Více informací naleznete
na www.nadacnifondn.cz

AKTIVNĚ PODPORUJEME

Podél chystaného úseku
511 Pražského okruhu
budou pásy zeleně

Organizátoři: Petr Sýkora, Petr Souček
Pražský magistrát nechá podél plánovaného úseku Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D11 vybudovat zalesněné pruhy, které zmírní hluk
pro okolní obyvatele. Záměr včera schválili pražští radní. Investorem vysazování zeleně by mělo být hlavní město. Okruh staví prostřednictvím
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stát. Kdy stavba začne, zatím není jasné.
Účelem opatření je lepší začlenění silnice do krajiny. Pásy mají rovněž přispět
ke snazší přístupnosti a prostupnosti
prostoru pro pěší a cyklisty a ke zlepšení situace ohledně hluku a zplodin. Zalesněné zelené pásy by měly být široké
od 50 do 350 metrů. Celkově mají zabírat plochu o rozloze 320 hektarů.
Dostavbou Pražského okruhu se zabývá pracovní skupina složená mimo jiné
ze zástupců města a ŘSD. Stát v minu-

losti vyřadil dostavbu 511 ze seznamu
prioritních staveb, takže musela znovu
projít řízením EIA, které posuzuje vliv
stavby na životní prostředí. Kladný
posudek stavba získala koncem loňského roku.

lometrů a jsou na něm plánovány čtyři mimoúrovňové křižovatky. Součástí
stavby, která propojí obě dálnice, jsou
rovněž dva tunely. Celý Pražský okruh
měří asi 80 kilometrů, nyní je v provozu
zhruba polovina.

Chybějící okruh způsobuje komplikace obyvatelům Prahy, například Jižního
Města nebo Spořilova, kudy kamiony
objíždějí nevybudovaný úsek okruhu.
Plánovaný úsek 511 měří přes 12 ki-

za Stop kamionům – Iniciativu
za dostavbu Pražského okruhu
Ing. Petr Souček a Petr Sýkora

facebook.com/stopkamionum

VESTECKÁ SPOJKA ANO, pokračování obchvatu
do Uhříněvsi (JVK) v žádném případě!!!
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Ve dubnu 2017 byla projednávána na Magistrátním zastupitelstvu smlouva o spolupráci mezi ŘSD, Středočeským krajem
a Prahou, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, Ministerstvem dopravy smlouva o spolupráci o vybudování „Vestecké spojky“. Vestecká spojka je navržena jako silnice II. třídy. Možná by mělo zaznít o co se jedná.
Jde o propojení sjezdu dálnice D1 ve Vestci
okolo Hrnčíř, kde vznikne křižovatka se silnicí K Šeberovu, dále bude pokračovat mezi
Rozkoší, ulicí K Labeškám, kde vznikne další
křižovatka a následně bude pokračovat kolem Šeberova na D1, kde by měl vzniknout
mimoúrovňový exit 4 s možností spojení
s ulicí Formanská ze strany Prahy 11. Tato
dálniční spojka bude mírně zahloubena a na
několika místech podél trasy Vestecké spojky
vzniknou protihlukové bariéry. Celý projekt
má kladný posudek IEA (posudek o vlivu na
životní prostředí).
Vestecká spojka nejvýrazněji pomůže dopravní situaci v Hrnčířích a Šeberově, kde
zamezí každodenním kolonám. Kvůli stále
probíhající výstavbě v Jesenici, Osnici, Zdiměřicích a dalších obcích se zde situace
stále zhoršuje. Podle měření z roku 2015
tudy projíždí 13 tisíc aut denně a intenzita dopravy neustále vzrůstá. Po otevření
Vestecké spojky je očekáván dlouhodobý pokles intenzity dopravy na 6-8 tisíc
aut denně. Též bude sloužit i jako obchvat
Kateřinek přímým výjezdem ulicí Formanskou na D1 na novém exitu 4. Právě toto
napojení bude obrovským přínosem,

Význam Vestecké spojky
Vestecká spojka a hlavně exit 4 na D1:
• Výrazně odlehčí zatížení ul. Ke Kateřinkám, kdy ráno bývají i 20 min fronty
k ul. Opatovská a následně i Opatovské
• Výrazně odlehčí dálničnímu sjezdu
z D1 exit 2 Šeberov a dopravního zatížení z ul. Čilská na D1
• Výrazně zlepší průjezdnost z Jižního
Města na Prahu – západ

prostředcích a případných odvoláních proti
stavbě. Vestecká spojka by měla být dokončená za 2 roky od zahájení stavebních prací.
Většina obcí a obyvatel v regionu, kterým
bude Vestecká spojka procházet, se k projektu staví kladně. Jedinou výjimkou je
MČ Praha - Křeslice, která se obává prodloužení Vestecké spojky až do Uhříněvsi.
Petr Souček (JMND)

• Odlehčí ul. Na Jelenách, propojka
na Kunratickou spojku
• Odlehčí průjezdnosti okolo OC Chodov
protože odvede dennodenní zejména ranní kolony v ul. Ke Kateřinkám a následnému odlehčení
ul. Opatovské. Tyto auta budou
přímo najíždět na D1 na exitu 4
a vyhnou se tak Jižnímu Městu.
Investorem této stavby je Středočeský kraj a ŘSD. Samotná stavba
by mohla začít nejdříve v roce 2018,
vývoj bude záviset na finančních
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 2006–2014

Vybudovali jsme pro Váš lepší život
na Jižním Městě

PROJEKTY REALIZOVANÉ BĚHEM STAROSTOVÁNÍ
DALIBORA MLEJNSKÉHO (2006–2014)
VÍCE INFORMACÍ NA www.jmnd.cz

Stanoviště Záchranné zdravotnické služby
v Markušově ulici v Praze 11 slaví 9. výročí provozu,
> kapacita: 3 vozy záchranky
> dojezdová doba pro Jižní Město: 5 minut

Slavnostní otevření stanoviště
Záchranné zdravotnické služby v roce 2007

„Vybudování výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy v ulici Markušova významně
zkrátilo dojezdový čas a tím dostupnost přednemocniční
neodkladné péče obyvatelům Jižního města.“
MUDr. Milana Pokorná, Ph.D. vedoucí lékařka oblasti
Zdravotnické záchranné služba hl. m. Prahy a patriotka žijící na Praze 11

Městská policie
Praha 11
sídlo a služebna
v ulici Markušova
> jedna z nejmodernějších
služeben Městské policie
v Praze pro 120 strážníků
4

Slavnostní otevření budovy
Městské policie Praha 11 v roce 2010

REALIZOVANÉ PROJEKTY 2006–2014

Domov Seniorů Janouchova

Domov pro plnohodnotný a harmonický
život seniorů na Jižním Městě v ulici
Janouchova byl otevřen v roce 2010.
www.jmsoc.cz

Nová cyklostezka v Praze 11
v parku U Košíkovského potoka
Cyklostezka spojí park u Chodovské tvrze se sportovním areálem Jedenáctka VS,
park u Košíkovského potoka, sportovní areál TJ JM Chodov, lokalitu Trojmezí a dále přes
křižovatku Ke stáčírně do Hostivařského lesoparku.

„Celý projekt byl připraven v roce 2013 a měl být dokončen v roce 2015. Bohužel díky
bývalému starostovi Štylerovi (HPP11) byl projekt zastaven a zpožděn. Je dobře, že se
stavba opět rozeběhla. Termín dokončení je plánován na červen 2018“,

Dalibor Mlejnský
(Jižní Město-náš domov)
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Ředitelé jihoměstských mateřských a základních
škol byli opětovně potvrzeni ve svých funkcích
Rada MČ Praha 11 potvrdila ve
svých funkcích všechny ředitelky
a ředitele mateřských a základních škol na další šestileté období.
Jmenované paní ředitelky a páni ře-

ditelé vedou uvedené školy a školky
dlouhodobě s kvalitními výchovně
– vzdělávacími výsledky. S jejich prací a s fungováním škol jsou spokojeni
především rodiče i veřejnost. Výhrady k činnosti škol v posledních letech
nevyjádřila ani Komise pro výchovu a
vzdělávání, ani jejich zřizovatel, ale ani
kontrolní orgány, které školy navštívily. Výhrady nevyjádřily ani Rady škol.
Vzdělávací programy jsou kvalitně nastaveny, schváleny a funkční.

Toto rozhodnutí Rady jednoznačně
podporujeme. Z působení na radnici
osobně znám všechny ředitelky a ředitele a mohu potvrdit, že jsou to kvalitní
odborníci na svých místech. Svou prací
se zasloužili o vysokou kvalitu výchovy
a vzdělávání v jihoměstských školách.

Přeji všem ředitelkám a ředitelům hodně úspěchů a radost z práce.

Dalibor Mlejnský
(Jižní Město - náš domov)

Atletika na jižním městě na vzestupu i s problémy
Organizace a skromné
tréninkové možnosti
Oddíl je úspěšný nejen po stránce výkonnostní, ale daří se nám i po stránce organizační. Tradičně pořádáme
běžecké závody pro děti a mládež se
stovkami účastníků v rámci Poháru
Běžeckých Nadějí a to „Jarní běhání“
a „Podzimní běhání“, kde se účastní
mnoho dětí i příchozích běžců z Jižního Města.
rezentant, trenér
Dlouholetý úspěšný repr. Ladislav Kárský
Mg
edDr.
a činovník v atletice Pa

V dubnu roku 2018 uplynulo
pět let od vzniku oddílu Atletika
Jižní Město. Prošel si vývojem od
prvních krůčků a s narůstající
členskou základnou vycházející
z náborů dětí ze ZŠ v Praze 11
na sebe úspěchy nedaly dlouho
čekat. Jméno oddílu se stalo
meteorem v českém atletickém
prostředí a jihoměstský region
může být na to právem hrdý.
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Zájem ze strany rodičů i dětí je o tradiční atletický čtyřboj „Závod rodičů
s dětmi“.

Při organizačních schopnostech oddílových činovníků je však velkou škodou, že naše tréninkové prostory neumožňují pořádání závodů na dráze
z důvodu nedostačujících atletických
prostorů. Při našich tréninkových
možnostech jsme dokázali téměř
nemožné. Už tak skromné stávající
tréninkové podmínky bychom si přáli
vylepšit pro tréninky dlouhých hodů,
ale zde nepochopitelně narážíme na
úřednického šimla, řešíme problémy
se zimní přípravou těch nejmenších ve
školních tělocvičnách.
Ladislav Kárský

Denní zp
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Pálení čarodějnic
na Jižním Městě
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Modré parkovací zóny
• Nevytvoří ani jediné parkovací místo
• Finanční a administrativní zátěž občanů
• Absolutně nebude mít vliv na katastrofální
nedostatek parkovacích míst večer.
• Komplikace rezidentů s parkováním
návštěv
• Velká obstrukce pro uživatele služebních
vozidel, živnostníků a vozidel užívaných
k podnikání

PRO VÁS

Zveme Vás na Den dětí. Přijďte do Kunratického lesa
ke srubu Gizela nebo do Parku u Chodovské tvrze.
Jižní Město
náš domov

DEN DĚTÍ

v Parku u Chodovské tvrze

1. 6. 2018, od 16. hodin

> soutěže pro děti > odměny
> buřtíky a malinovka

Jižní Město
náš domov

DEN DĚTÍ

1. 6. 2018,

od 16. hodin

Zveme Vás

u restaurace Pavlovín
Jižní Město
náš domov

Organizaci dětských soutěží a ceny
zajišťuje Jižní Město – náš domov

www.jmnd.cz • facebook/jiznimestonasdomov

> soutěže pro děti > odměny
> buřtíky a malinovka
u srubu Gizela v Kunratickém lese
Zveme Vás

Jižní Město
náš domov

Organizaci dětských soutěží a ceny
zajišťuje Jižní Město – náš domov

www.jmnd.cz • facebook/jiznimestonasdomov

Přidali jsme se k akci „Ukliďme Česko“
V sobotu 7. dubna zorganizovali zastupitelé a členové Jižní Město – náš domov (JMND)
v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“ úklid Centrálního parku a okolí
na Opatově a na Hájích. Akce se zúčastnilo více než 100 dobrovolníků.
Odpadků se sebralo tolik,
že to zaplnilo 2 nákladní
vozy. Zarážející není pouze
množství odpadu, ale i množství
použitých stříkaček a jehel po
narkomanech. Na sběr a likvida-
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ci tohoto infekčního odpadu byla
volána 7x městská policie. Tímto
bychom jménem organizátorů
chtěli poděkovat občanům, kterým není lhostejné prostředí, ve
kterém žijí a zúčastnili se této

akce. Byli jste úžasní. Společně
jsme dokázali alespoň trochu
zvelebit naši Prahu 11. Děkujeme.
Klub Jižní Město-náš domov
(JMND)

SPORT NA JIŽNÍM MĚSTĚ

22 nových „Dukláčků“:-)
Ve středu 25. 4. proběhl ve sportovním
areálu FK Dukly Jižní Město nábor
malých fotbalistů. Tradičně se ho zúčastnilo mnoho dětí z Jižního Města
v doprovodu svých rodičů, kteří se
zatajeným dechem sledovali snažení
svých ratolestí.

Připravili jsme několik stanovišť, kde si
děti mohly vyzkoušet vedení míče, slalom i střelbu na branku. Na závěr si děti

proti sobě zahrály svůj první fotbalový
zápas. K vidění bylo především nadšení
a obrovské nasazení všech děvčat i
chlapců. Kam se hrabou ligoví fotbalisté.

Výsledek zápasu: 6:6 :-)

Výsledek náboru: 22 nových fotbalistů

Dukláčků v našem klubu
Informace pro rodiče: Další nábor našeho klubu FK Dukla Jižní Město proběhne ve středu 16. 5. v 17.00 hod ve sportovním areálu Schulhoffova.

Ti z vás, kteří se nemohou z časových
důvodů náboru zúčastnit, mohou své dítě
přivést kdykoli na trénink po telefonické
dohodě na tel. čísle 722 927 345 . Trénujeme každé úterý a čtvrtek od 17.00 hod
v našem sportovním areálu Schulhoffova.

Těšíme se na Vás :-)

Info na
www.fkduklajm.cz

Jižní Město

Přijďte za námi - nábor nových členů ve středu 16. 5. v 17 hodin. Těšíme se na Vás!

FK Dukla Jižní Město
na vlně úspěchů!
Další obrovské úspěchy ve své teprve
sedmileté historii dosahuje klub z Jižního Města FK Dukla JM. Hned dva týmy,
A mužstva dospělých a st. žáků, se probojovaly do finále Pražského poháru. Tým
starších žáků se ve finále utkal s fotbalisty z AFK Podolí. Na zápas hraný v Újezdě
nad lesy přijeli naši hráči v zapůjčeném
autobusu pražské Dukly a byla to obrovská sláva, protože hráči tak mohli na

zápas pozvat i své rodiče, kterých se zúčastnilo opravdu mnoho a vytvořili svým
dětem úžasnou a jedinečnou zápasovou
kulisu. Co říct k samotnému utkání? Snad
že jsme viděli úplně všechno. Obrovské

drama, ve kterém naši fotbalisté nejdříve
prohrávali 1:0, pak otočili zápas na 1:3
a vedli ještě 6 minut před koncem o dva
góly. Přesto to nestačilo. Hráči z Podolí
vyrovnali v poslední minutě z pokutového kopu a tak se šlo na penalty. V těch
bylo nakonec šťastnějši AFK Slavoj Podolí
a naši hráči jim museli se slzami v očích
poblahopřát.
Děkujeme všem našim hráčům, trenérům
Světlíkovi a Řehořovi a v neposlední řadě
všem našim rodičům za reprezentaci našeho klubu!
Petr Sýkora (JMND)

ní Město
Tréninky FK Dukla Již
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PODPORUJEME

Podporujeme

vybudování
skateparku
„Sport znamená fair play.“

na Jižním Městě

Mgr. Tomáš Marek, DiS.

dlouholetý sportovec
a povoláním učitel,
zástupce ředitele ZŠ Donovalsá
Praha 11 má poměrně velké množství fotbalových hřišť, basketbalo-

vých košů či tenisových kurtů. Chybí

tu však kvalitní atletická dráha, zimní
stadion a především pak prostor pro
vykonávání adrenalinových sportů,

PO

tedy skatepark a dráha pro BMX.

Proč EXTREME PARK?
Protože areál moderních “adrenalinových” sportů naší městské
části dlouhodobě chybí. Podobná sportoviště jsou dnes běžnou
součástí sportovní vybavenosti
mnohem menších měst a městských částí. Skateboarding i bmx
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se z okrajových sportů dostaly
mezi sporty olympijské a je jim
věnován i značný mediální prostor. To přináší popularitu mezi
dětmi a mladými lidmi, kteří však
bohužel v naší městské části nemají tyto aktivity kde provozovat.
A pokud tak činí, jezdí a skáčou na
kolech, koloběžkách či skateboar-

O
DP

RU

M
JE

E

dech na místech, která k tomu
nejsou určena. Riskují tak zranění své i kolemjdoucích, nemluvě
o možných majetkových škodách.
Proto jako řešení vidím vybudování moderního sportoviště, spojujícího skatepark, pumptrack
a parkour překážky.
Mgr. Tomáš Marek

AKTUÁLNÍ KAUZY

Oslavili
jsme
Den
matek

Krásný Den m

ní Město - náš

D. Mlejnský, P. Sýk

www.jmnd.cz • fac

Již tradičně jsme po celém Jižním Městě
přáli našim maminkám k svátku. Užili jsme si
spoustu hezkých setkání, radosti a úsměvů.
Dokonce bylo i pár pus:-)

atek

Vám přejí za Již

ebook/ jiznimesto

ora., R. Korbel.,

domov

P. Souček

nasdomov

Krásný Den m

atek

Vám přejí za Již

ní Město - náš

D. Mlejnský, P. Sýk

Ke cti jihoměstských tatínků slouží i reakce
většiny maminek, že od manžela již dnes kytičku dostaly:-)
www.jmnd.cz • fac

ebook/ jiznimesto

ora., R. Korbel.,

domov

P. Souček

nasdomov

www

Maminká
m
přejeme v
še

dobré!

Jižní Město - náš domov

Oprava kolotoče na dětském hřišti v parku U Chodovské
tvrze na Pavlovíně nepatří k prioritám současné radnice.
V srpnu 2017 byl kolotoč demontován a zůstala pouze osa kolotoče. I ta byla minulý týden (po 9
měsících) odstraněna. TIPNETE si
někdo, jak dlouho bude trvat, než
bude kolotoč opraven?
Nedokážu si představit, jak dlouho by jim trvalo, než by vybudovali třeba celý tento park…

:-(
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MUDr. JITKA VYDROVÁ RADÍ...
Proč nás dráždí různé pyly?

Letošní prudký nástup teplého a suchého
počasí znásobuje riziko zdravotních potíží pro lidi, kteří trpí alergií. Pylová sezóna
je v plném proudu, naše auta jsou každé
ráno posetá vrstvičkou žlutého prachu.
V současné době v civilizované části světa
trpí alergií téměř každý čtvrtý obyvatel.
Proč tomu tak je? Odpověď na tuto otázku není známa. Jisté je, že sklon k alergii je dědičný. Je rovněž jisté, že alergií

přibývá zejména v rozvinutých zemích.
V zemích třetího světa je alergiků minimálně. Existuje tzv. hygienická teorie
vzniku alergií, která vychází z domněnky,
že vyšší sklon k alergii u lidí v rozvinutých
zemích je dán tím, že se již jejich imunitní systém nemusí potýkat s nečistotami
a infekcemi a možná proto imunitní systém více reaguje na některé látky zvané
alergeny. Nejčastějšími alergeny jsou
alergeny inhalační. To jsou látky, které
vdechujeme. Patří sem především pyly.
O situaci pylových alergenů v ovzduší
jsme pravidelně informováni na serveru
www.pylovasluzba.cz.
V květnu je dominujícím alergenem
v ovzduší pyl travin, dubu, buků a ořešáků a velmi koncentrovaný je stále pyl
řepky olejky.

Jak se léčí alergické reakce?

Nejčastějším projevem inhalační alergie je alergická rýma. Projevuje se náhlým kýcháním, vodnatou sekrecí z nosu.
Méně často potom nosní neprůchodností (ucpaným nosem). Často alergickou
rýmu provází pálení a sekrece z očí. Léčit lze jednak pouhé příznaky alergie. K
tomu se používají protialergické tablety
nebo nosní a oční protialergické kapky.
Lépe je však léčit samotnou příčinu alergického onemocnění, tedy přecitlivělost
imunitního systému. Tento způsob léčení
se nazývá imunoterapie. Spočívá v podávání malého množství alergenu do podkoží nebo pod jazyk. Velmi výrazně zmírní, až zastaví alergické projevy v dalším
období.
MUDr. Jitka Vydrová
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KALENDÁŘ AKCÍ

Den dětí 1. 6.
od 16 hodin,

• v parku U Chodovské tvrze
u restaurace Pavlovín
• u srubu Gizela v Kunratickém lese

Den Otců 17. 6.
od 15 hodin,

v parku U Chodovské tvrze
u restaurace Pavlovín

Vítání prázdnin 23. 6.
od 15 hodin,

v parku U Chodovské tvrze
u restaurace Pavlovín
Líbí se Vám naše noviny? Máte zájem s námi spolupracovat na jejich přípravě?
Pište nám své názory, napište, co Vás trápí, rádi Vaše příspěvky zveřejníme.
V případě zájmu Vám budeme naše noviny zdarma pravidelně zasílat poštou.
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