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Mimořádné silvestrovské vydání 
 
MUDr. Vladimír Plesník 
 
      Konec roku obvykle provází nevinné špásování spolu s očekáváním lepšího 
budoucna (např. vyššího postu, platu, společenského uznání atd). Řada lidí si 
slibuje, že se polepší (např. přestane kouřit, chlastat, začne sportovat, hubnout, 
nebo se vystříhá sedmera hlavních hříchů, jestli pak ještě víte, které to jsou  ? ). Většina 
upadá do slavnostní a radostné nálady aniž by k tomu bylo třeba Ohnivé vody.  I 
v odborné literatuře se najdou historky vypadající jako ze Silvestrovských 
pořadů : 
      Přišel do Poradny AIDS zachovalý  muž s mohutným plnovousem a sdělil, 
že v erotickém salónu  byl za své peníze kulantně obsloužen, ale...po chvíli 
zdráhání a okolkování zašeptal, že při orálním sexu  utrpěl "pokousání údu",  
provázené zhmožděním a drobným krvácením. Obával se nákazy AIDS.  Prvý 
test byl negativní, ale bylo to ještě brzo.  V Ostravě byl soudně projednáván 
případ úmyslného pokousání (rukou) dvou ošetřovatelů HIV+ toxikomanem. 
Naštěstí žádný z nich se nestal HIV-pozitivním.  Američané uvádí  0,12 
pokousání na 100 nemocničních lůžek/rok, což spočítali na 662 kousnutí lidmi 
(nejčastější obětí jsou mladé ošetřovatelky - vášeň plane i na nemocničním 
lůžku).  Prvý dokumentovaný přenos HIV-1 po kousnutí zdravotnického 
pracovníka HIV+ osobou byl popsán roku 1996 v Lancetu. Došlo ke 
kontaminaci prokousnuté kůže slinami s příměsí krve  z krvácejících dásní. 
      Za 2 dny po plivnutí  do tváře zdravým spolupracovníkem došlo u jeho šéfa 
(ta zrůdnost plivat na šéfa !) k těžkému hemoragickému zánětu spojivek, který 
vyvolal meningokok skup.B. Závodní stráž se postarala, aby se pachatel, včetně 
jeho konkubíny, dostavil ke kontrole zdravotního stavu.  Jak u  pachatele, tak u  
jeho družky, našli meningokoka stejných genotypických vlastností jako u 
pacienta. Poučení je nasnadě. Neplivejte  na šéfy ani ve veselé náladě, ani když 
zaujmou polohu ležícího střelce pod stolem, natož pak ve zlosti ! Stojí to moc 
peněz a obvyklý je i vyhazov. 
       Několik (přesně  2) nedůvěřivců pochybovalo  o serióznosti mé odpovědi na 
dotaz v SM516, týkající se atraktivity člověka pro komáry. Nuže v Lancetu 
(Vol.348,1996,č.9037,s.1322) jsou uvedeny pozoruhodné výsledky entomologa, 
který studuje jak krev sající členovci vyhledávají hostitele podle jeho tělesného 
pachu.  Mimo CO2  je pro komáry velmi atraktivní pach Limburského sýra. Ať 
mi milovníci sýrů prominou, ale autor tvrdí, že tento sýr zapáchá jako nemyté 
nohy, či špinavé fusekle. Pach nohou patří k typickým lidským pachům. Vzniká 
mikrobiálním rozkladem mastných kyselin,přítomných v kožním mazu a potu, 
zejména mezi prstci nohou. Už se připravují komárolapky (jako mucholapky) 
opatřené lepem s touto pronikavou a neodolatelnou vůní. Je dobré vědět o těchto 
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nových výbojích vědy, neboť na ošklíbání okolí můžete odpovědět,  že jste 
zapojeni do výzkumu atraktivity pro komáry. 
      V posledním čísle každého roku vydávání studijních materiálů byla malá 
připomínka veselého Silvestra, proto by neměla chybět ani na konci SM. Jako už 
délesloužící důchodce si vzpomínám, že kdysi při jednom pozvání do studia 
ostravského rozhlasu mne tam zaujal na dveřích vyvěšený futuristický 
 

Silvestrovský pracovní řád 
Motto:    "Chraňte nejen životní prostředí,  ale i v něm (ještě) žijící lidi !" 

 
1. Práce musí být osvěžující, proto jakékoliv přepracování je trestné. Kdo se v 
práci zapotí, bude okamžitě propuštěn. 
 
2. Počátek pracovní doby bude určen vedoucím, nesmí být však dříve než v 
10:00  dopoledne. Před započetím vlastní práce se podává svačina - obložené 
chlebíčky, chlazené víno, čaj  a další dle chuti zaměstnanců. 
 
3. Minimální mzda zaměstnance činí á 50,-Kč/hod.,mimo to celé zaopatření, 
včetně piva a likérů (jakýchkoliv prvotřídních značek). 
 
4. Při práci je povoleno zpívat. Začne-li někdo melodii, ostatní zaměstnanci 
okamžitě zanechají práce a musejí se přidat ke zpěvu. 
 
5. Polední přestávka je od 12:00 do 13:00 hodin. Služební pochůzky se v této 
době nepovolují. Zaměstnanec, který poruší polední přestávku, činí tak na 
vlastní nebezpečí. Zkrácenou polední přestávku si pak musí úměrně prodloužit. 
 
6. Mezi  13:00 až 17:00 hodinou se podávají zákusky  a káva, přičemž 
povinností vedoucího  je postarat se  o vhodné rozptýlení, např. karty, estráda, 
sex a jiné. 
 
7. Usne-li  někdo při práci, musí  být zachován naprostý klid (ostatní 
zaměstnanci ihned po špičkách opustí pracoviště a mají po zbytek dne volno. 
 
8. Nejpozději  v 17:00 je slavnostní  ukončení pracovní doby. Hraje hudba, 
vedoucí osobně  děkuje každému zaměstnanci za vykonanou práci, nejlepšímu 
pracovníkovi předá drobnou pozornost v ceně nejvýše 1000,- Kč. 
 
9. Žení-li se (vdává) zaměstnanec, platí podnik útraty včetně zábavy. Svatba se 
odbývá v  bytě vedoucího, který má podle svých sil  právo prvé noci.  Pracoviště 
je pak  na několik dnů uzavřeno pro podnikové volno a nezbytnou léčbu. 
 



 3 

10. Dovolená je  jen 2x v  roce: 8  týdnů  v létě a  6 týdnů v zimě. Je-li  
zaměstnanec mimo domov,  postará se podnik  o úklid jeho bytu. 
 
11. Zdá-li se zaměstnanci v noci sen o práci, může-li sen prokázat, přináleží mu 
mzda  jako za noční směnu. Nastoupí-li další den do práce,  náleží mu mzda  a  
příplatek za práci přes čas. 
 
12. Povinností  podniku je  také postarat se zaměstnaným ženám o vychovatelku 
a uklízečku  pro domácnost. Nesmí být ovšem ošklivá, neboť v době volna  musí 
být k ruce pánovi domácnosti. 
 
13. Péči o pracující ženy  projevuje zaměstnavatel také poskytováním  
měsíčních příplatků  na kosmetiku,  kadeřníka a u potřebných i  na společníka. 
Výše  těchto diskrétních příplatků je služebním tajemstvím  podobě jako věk a 
avantýry spolupracovnic. 
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Na Silvestra v příjemné společnosti mějte spolu dobrou vůli. 
Dobře se pobavíte, pojíte a popijete, ušetříte v Novém roce kopec smůly. 


