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      cesta za zdravím 
n Připravuje Lékárna Na Široké, 

ulice Kosmonautů 2303, Louny
[ LETNÍ KOUPÁNÍ
Užít si pořádně letní dovolenou ať už na chalupě nebo u moře, 
to je cíl, který si klade celá řada lidí. Zdravotní obtíže bohužel 
dobu dovolených nectí a tím komplikují příjemné prožití zaslou-
ženého odpočinku.
[ Sinice: velké nebezpečí

Nejčastěji se vyskytují v srpnu 
nebo v první polovině září. Sini-
ce produkují jedy (toxiny), které 
jsou výrazně jedovatější než jed 
kobry. Naštěstí je ho ve vodě 
obvykle mnohem méně než je 
pro naši otravu zapotřebí. Pod-
le toho, kolik a jakých toxinů se 
do těla dostane, se liší i projevy. 
Spektrum obtíží sahá od lehké 
otravy, projevující se střevními 
a žaludečními potížemi, přes 
bolesti hlavy až po vážnější ja-
terní problémy. Sinice obsahují 
také alergenní látky. U koupají-
cího člověka se podle toho, jak 
je citlivý a jak dlouho ve vodě 
pobývá, mohou objevit vyrážky, 
zarudlé oči, rýma, ekzém. Aler-
gii mohou vyvolat i některé řasy. 
Obtíže jsou často ještě zhoršová-
ny osluněním.
[ Jak je poznáte?

Přítomnost sinic nebo řas ve 
vodě lze rozeznat následujícím 
hrubým testem. Láhev se zúže-
ným hrdlem (lze použít průhled-
né PET lahve od balených vod) 
naplníme po hrdlo testovanou 
vodou a necháme alespoň 20 
minut stát v klidu na slunci. 
V případě, že se u hladiny vytvoří 
zelený kroužek tvořený zelenými 
organismy ve tvaru sekaného 
jehličí nebo zelené krupice (a vo-
da přitom zůstane čirá), jedná 
se s největší pravděpodobností 
o sinice. Jestliže zůstane voda 
zakalená rovnoměrně nebo se 
začne tvořit větší zákal u dna, 
půjde pravděpodobně o řasy.
[ Léčba obtíží

V případě, že je již někdo po-
stižen alergickou reakcí nebo 
otravou, je dobré navštívit léka-
ře a popsat, o co se jedná. Léčba 
otravy se řídí příznaky, speciální 
opatření neexistují. Při alergické 
reakci se podávají antialergické 
léky v tabletách nebo kapkách, 
místně na kůži krémy s korti-
koidy. Zasažené oči je nutné 
vypláchnout co nejdříve čistou 
vodou a případně se poradit 
s očním lékařem.

[ Gynekologické záněty
Dalším rizikem v letním období 

je vznik poševních zánětů u žen. 
Například koupání na veřejných 
koupalištích, ale i v jiných zdro-
jích v přírodě, představuje velké 
riziko kvůli možnému výskytu 
nebezpečných mikroorganismů 
ve vodě. K množení nežádoucích 
mikroorganismů přispívá i noše-
ní příliš těsných, neprodyšných 
kalhot a punčoch, stejně tak 
i příliš dlouhý pobyt v mokrých 
plavkách. Vlhké prostředí a sní-
žená možnost odpařování těmto 
mikroorganismům nabízí ideální 
podmínky. 
[ Intimní hygiena

Při pohlavním styku, zejmé-
na s náhodným partnerem, 
může obdobně dojít k přenosu 
a rozvoji infekce. Nejen z toho-
to hlediska je použití kondomu 
naprostou samozřejmostí. 
O nutnosti svědomitě a pravi-
delně provádět intimní hygienu 
snad již není ani potřeba mluvit. 
Neužívejte však ve větší míře 
běžné mycí prostředky. Mýdla 
určená k intimní hygieně mají 
napravovat přirozené prostředí 
v pochvě a tím znesnadňovat 
přežití špatných mikroorga-
nismů. Naopak běžná mýdla, 
často s dezinfekčním účinkem, 
likvidují vše živé. Tedy i mikro-
by, které tělo potřebuje a které 
dokáží samy omezit množení 
těch nebezpečných. Ovšem jen 
za předpokladu, že k tomu mají 
vhodné prostředí. Před dovole-
nou je proto vhodné poradit se 
v gynekologické ordinaci nebo 
v lékárně, jakým způsobem při 
výskytu zánětu postupovat, pří-
padně jaká preventivní opatření 
provádět a jaká léčiva zahrnout 
do své cestovní lékárničky.

Příjemné koupání bez zdravot-
ních problémů během naší cesty 
za zdravím přeje

Veronika Chrobáková
- farmaceutická asistentka.

(Příště, 22. srpna na téma 
Obranyschopnost dětí a začátek 
školního roku)

Půda, to bylo pro nás děti místo 
jako stvořené pro naše alotria. 
Nikdo z dospělých tam necho-

dil, pokud tedy zrovna nevěšel prádlo, 
takže naše aktivity byly naprosto ne-
kontrolovatelné.

Jednou z nejzajímavějších akcí bylo 
pozorování sousedů v protějším domě 
z oken podkrovních místností. Samo-
zřejmě, že na ně bylo vidět i z oken 
našeho bytu (bylo to dokonce přímo 
naproti); jenže to bychom si před 
rodičovskými zraky nemohly dovolit 
– pozorovat je a ještě nepokrytě ko-
mentovat. Naši je také mohli vidět, 
protože nikdo (ani naši, ani sousedé) 
nezakrývali po rozsvícení závěsy. Jenže 
oni si sebe navzájem tak nějak nevší-
mali, prostě si na to normálně zvykli. 
Ale my děti rozhodně ne! Byla to pro 
nás přímo sexuální lahůdka, zvlášť 
pro ty odrostlejší. Na toto smluvené 
pozorování docházeli i ostatní zvědaví 
adolescenti z naší ulice, kteří s sebou 
občas přinesli i lahvinku vína, tajně 
uzmutou z rodičovských zásob. Ne-
jednou to i špatně dopadlo, myslím 
ohledně toho alkoholového opojení, 
zvlášť v případě mladších účastníků. 
Ale rozhodně to stálo za to!

Proškovi byli manželé mladšího věku 

se dvěma menšími dětmi. Ona byla 
velice hezká (takový ten jižanský typ 
– černé vlasy, vášnivé oči, snědá pleť 
a dostatečně vyvinuté důležité ženské 
proporce). Její manžel nebyl sice 
žádný Belmondo, ale o svou ženu neu-
stále projevoval eminentní zájem a ani 
ona nezůstávala vůči němu lhostejná. 
Jakmile dali večer děti spát, nastalo 
období tokání, které probíhalo za umě-
lého osvětlení zcela bez ostychu. Takže 
jsme my děti byly svědky nejrůznějších 
hmatů a chvatů, připomínajících něco 
mezi indiánským tancem lásky a akti-
vitou samce, chystajícího se k útoku 
na samičku. Nám menším to připa-
dalo hrozně směšné, ty větší se buď 
červenaly (viz moje sestra) nebo vedly 
nejrůznější frajerské řeči, kterým jsem 
tehdy ani nerozuměla. Dnes – zpětně 
– to mohu hodnotit velmi kladně. Podle 
mého názoru to bylo krásné vyjádření 
vzájemné touhy a lásky.

***
„Hele, a jak to vlastně dělaj vaši?“ 

zeptala se mě zničehonic jedna ze 
starších kamarádek. „Musela si přeci 
něco vidět! Jednou si říkala, že spíte 
všichni pohromadě v manželských 
postelích.“

„No, já nevím, jak to myslíš,“ prohlá-

sila jsem velice překvapeně. „A společ-
ně už dávno nespíme!“

„No, jak bych to myslela! Jak 
prostě TY VĚCI dělaj? Tobě přece 
nic neujde, musela sis něčeho všim-

nout!“ dorážela vytrvale kamarádka. 
Vůbec jsem sice nechápala, jaké 

VĚCI, ale určitá podobnost toho to-
kajícího tetřeva s některými aktivitami 
mého otce tu opravdu byla. Tak jsem 
s tím vyrukovala, abych měla od ní 
pokoj.

„No, někdy se otec zničehonic po-
tichu a nenápadně přikrade k matce 
zezadu (třeba když stojí u plotny nebo 
klečí u kýblu), obejme ji okolo pasu, 
snaží se jí k sobě přitisknout, ale ona 
v tu chvíli začne hrozně křičet a volá 
mě, abych jí šla na pomoc. Tak já tedy 
du a tátu společnejma silama tak nějak 
přemůžeme. No a on se pak vzteká.“

Načež se všechny větší děti začaly 
hrozně smát, ukazovaly si směrem ke 
mně na čelo, sestra zrudla jako krocan 
a utekla. A já jsem nevěděla, co si mám 
o tom všem myslet. Jestli to dělám špat-
ně nebo dobře (myslím tu pomoc mé 
matce proti otci). Ale nikdo mi v té době 
nechtěl nic vysvětlovat. 

Až mnohem později jsem vše pocho-
pila. Otce jsem politovala, matku od-
soudila a sama ji v bleděmodrém o ně-
kolik let později okopírovala. (Do další 
generace se už naštěstí tento rodinný 
ZVYK nepřešel – aspoň doufám!)

***
Kéž by se bývali moji rodiče do těch 

protějších oken aspoň někdy společně 
podívali!

 Vzácní a ohrožení živočichové na 
Lounsku, Žatecku a Podbořansku

n Ještě s námi žije...
    rosnička zelená
Rosnička zelená je z našich žab neje-
nom nejmenší (4,5 cm), ale i nejhezčí. 
Obecně je známá svou schopností bar-
voměny. Normálně je rosnička krásně 
světle zelená, ale tuto barvu dokáže 
v krátké době změnit do několika dal-
ších odstínů až po hnědou.

U nás se vyskytuje až do nadmořské 
výše 1000 m, kde se rozmnožuje hlavně 
v malých zarostlých tůňkách. Vyskytuje 
se však i dost daleko od vody, kde ji 
můžeme nalézt nejenom na vysoké 
trávě a v rákosinách, ale i na křovinách 
a stromech. Při tomto způsobu života ji 
výborně pomáhají přísavné polštářky na 
prstech nohou. Výplodem lidské fantazie 
však je okolnost, že by rosnička dokázala 
předvídat počasí.

Rozšíření tohoto druhu na Lounsku 
není dostatečně známo. Ze starších 
autorů ji udával již Šubrt (1925), i když 
nelokalizoval místo výskytu. Ze součas-
né doby známe rosničku zelenou z Ko-
nětop a Vinařic (1975) a Dobroměřic 
(1980). I to jsou však již poměrně staré 
údaje. Výskyt byl udáván i ze Žatce, ale 
tam byla uměle vysazena do bývalé „Pi-
onýrské rezervace Bufo“, kde se však již 
s velkou pravděpodobností nevyskytuje. 

U nás je rosnička podobně jako např. 
v Rakousku a SRN zařazena mezi silně 
ohrožené hlavně mizením míst vhodných 
k rozmnožování.                  Herbert Tichý

FO
TO

 A
LL

A 
B

A
LK

O
V

S
K

A

Podoby lásky
Obrázky ze života od Michaely Maxové z Dobroměřic

Do literární soutěže Městské knihovny v Lounech Povídka 2007 přispěla 
také paní Michaela Maxová. Její vzpomínky jsou natolik půvabné, že by byl 
hřích je nezveřejnit.

Michaela Maxová.

Michaela Maxová v lounské knihovně.


