požádat svého pediatra nebo homeopatického lékaře, poté lék objedná každá
lékárna. Tento homeopatický lék je pro
tělo nositelem důležité informace, aby
se imunita i kůže dokázaly s případnou
atakou tohoto viru vyrovnat bez dalšího
výsevu bradavic.
Zájmové kroužky

JANA B.: Poraďte mi, kolik zájmových kroužků by měl syn mít? Chodí do druhé třídy a názory mých
kamarádek jsou velmi rozdílné.
Rád hraje fotbal, ale i kreslí. Ale co
třeba jazyky…
Mgr. Tereza Slunečková: Na otázku,
kolik kroužků pro dítě ve druhé třídě
vybrat, není snadné odpovědět jednoznačně. Vždy je dobré vycházet z toho,
zda syn bez problémů zvládá přípravu
do školy, má čas na odpočinek. Při
plánování kroužků vycházejte i z toho,
jak syn fungoval v minulém školním
roce, a z toho, co ho bavilo. Zda bude
chodit na fotbal a k tomu na kreslení,
nebo se bude učit nějaký jazyk, zvolte
podle kombinace všech výše možných
vlivů a k tomu přidejte to, jak vy sama
syna znáte, což za vás žádná kamarádka
neudělá. Rozhodně nechte synovi dny,
kdy žádný kroužek nemá a může si hrát
s kamarády venku nebo jiným způsobem aktivně trávit čas třeba s vámi.

Moč při kojení

ADÉLA. H.: Mám doma dvouměsíčního chlapečka a zdá se mi, že
hrozně málo čurá. Je plně kojený.
Když jsem mu dala po koupání v 9 hodin čistou plenku, pak
po 2. hodině ráno, kdy se vzbudil
na kojení, v ní ještě nic nebylo. Je
možné, že za celou dobu nečural?
MUDr. Marta Šimůnková: Je to
docela dobře možné. Plně kojené děti
využijí mateřské mléko „beze zbytku“,
někdy nemusejí mít ani stoličku každý
den. Záleží na tom, kolik mléka vypijí,
ale i na tom, kolik tekutin přijmete vy,
aby se tvořilo mléko optimálního složení. Důležité je, zda dítě prospívá, tedy
přiměřeně přibývá na váze, zda klidně
spí a nemá jiné příznaky „zadržování“
vody v těle (otoky). Voda se z těla „ztrácí“ nejen močí, ale i potem a dýcháním.
Suchá plínka v noci není nic neobvyklého, pokud přes den močí miminko
normálně. Pokud by byly plínky suché
i přes den, bylo by vhodné poradit se
s vaším pediatrem.
Rozvod v různých zemích

LIBOR M.: Manželka se chce
rozvést, ale už tři roky žije ve Španělsku s novým přítelem. Jak je to
s podpisem souhlasu, když jí tam
pošlu rozvodové papíry, a jak pak
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vůbec rozvod probíhá? Budu mít
jistotu, že se uskuteční?
Mgr. Hana Kuncová: Vycházím ze
situace, že nemáte společné nezletilé
děti. Pošlete manželce prohlášení, že
souhlasíte s rozvodem, a dohodu o vypořádání společného jmění manželů.
Na dohodě o vypořádání společného
jmění manželů musí být ověřený podpis. Stačí podepsat na českém velvyslanectví nebo konzulátu ve Španělsku.
K návrhu na rozvod, který podáte
u soudu, jenž bude příslušný podle
vašeho posledního společného bydliště,
připojíte souhlas manželky a výše
zmíněnou dohodu o vypořádání SJM
a požádáte soud, aby z důvodu nepřítomnosti manželky, která žije v zahraničí, rozhodl bez nařízení jednání.

