Vědecky podložená potřeba pitného režimu.
Ve strážnickém Muzeu jihovýchodní Moravy se konal v loňském roce přímo
v prostorách starodávné lisovny vína z Blatnice vědecký seminář. A právě zde
zveřejnil šokující výsledky svého dlouholetého odborného bádání chemický
analytik, docent Stanislava Komenda ze Zlína. Plody tohoto bádání musely
přímo ohromit primáře mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny
Bohnice MUDr. Karla Nešpora.
Docent Komenda se od plnoletosti zabýval jevem známým pod nepřesným
názvem opilství, odborně zvaným alkoholická intoxikace. Výsledky jeho
výzkumu rozmetaly na padrť povrchní přístup k tomuto jevu, kdy se lidé a i
vědci po staletí domnívali, že v pivu, víně, slivovici, rumu a dalších podobných
nápojích je přítomen alkohol. Chemickými analýzami docent Komenda
nevyvratitelně a jednou provždycky dokázal, že ve všech nápojích je přítomna
zejména voda a že je jí tam skutečně požehnaně, v drtivé většině nápojů
dokonce víc než alkoholu. V pivu přes 90%, ve víně téměř 90%, v rumu 60%,
no a dokonce v naší slivovici okolo 50%.
Tak a teď vstupme na pole opravdové vědy. Bude-li se někdo po návštěvě
hospody nebo při jiné podobné příležitosti kymácet až padat a vydávat při tom
nesrozumitelné zvuky, pak to není žádný opilec, ochlasta, ožungr apod., ale je
třeba použít formulaci z vědeckého slovníku docenta Komendy – „Ti, kterým se
jazyk nejvíc plete, mají vypito nejvíc vody“. Docent správně navrhuje plně
vědeckou formulaci, lze tedy použít chemické označení vody H2O. Takový
člověk potom nebude namazaný, ale bude očistěn vodou. Tato formulace zpřesní
mezilidské vztahy a přátelská setkání se nebudou odehrávat u sklenky alkoholu,
ale půjde o posezení při sklence vody.
Do budoucna bude třeba ještě vyřešit některé zásadní otázky nepochybně velké
společenské závažnosti:
- za abstinenta je nutné považovat člověka odmítajícího pít vodu,
- je nemyslitelné, aby byl někdo zavírán na záchytku jen proto, že vypil
trochu víc vody než obvykle,
- alkoholik je vlastně jedinec se zvýšenou potřebou vnitřního vodního
režimu.
A co teď s těmito výsledky?
Jak říká genius ve všech oborech Jára Cimrman: můžeme s tím nesouhlasit,
můžeme o tom vést i spory, ale to je tak vše, co se proti tomu dá dělat.
Tož tedy dodržujte odpovědně pitný režim, ale pozor, ať se nezavodníte!

Přeji Vám jménem Společenství přátel kvalitní pálenky z Výšovic příjemnou
zábavu a kvalitní chuťové zážitky při ochutnávce soutěžních pálenek a likérů a
také přichystaného občerstvení.

Těším se na setkání při 8. ročníku Véšovského koštu v roce 2016.

A úplně na závěr zde mám moudra, kterými se po celý život řídil „Čech
moravské národnosti“, rodák ze Zábřeha na Moravě Jan Eskymo Welzl. Tento
bodrý a nebojácný muž prožil velkou část svého života mezi eskymáky
v těžkých podmínkách Aljašky a širokého okolí:
Prondo - prondo, neprondo – neprondo.
Nejak belo, nejak bode.
Tož teda přátelé, kamarádi, Hanáci, Slované a Eskymáci ….. ať slóži!!!!!!!

