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Posíláme velké a upfiímné díky
redakci ListÛ RegionÛ. Ve va‰em
mûsíãníku vy‰el teprve druh  ̆ãlánek
a uÏ nám volalo hodnû lidí, Ïe ãetli
o nás a rádi by vûdûli víc. Dûkujeme
tedy za v‰echny ty, kter˘m ãlánky ve
va‰ich novinách pomÛÏou najít svou
novou Ïivotní ‰anci.

Jsme alkoholici - závislí lidé,
ktefií by i se svou nemocí chtûli Ïít
„normální” Ïivot. My, co uÏ chodí-
me na mítinky AA, víme, jak moc
to pomáhá a jak mÛÏe program AA
zmûnit alkoholika. A mÛÏe zmûnit
nejen ho samotného, ale i jeho ro-
dinu a pfiátele. Právû jeho blízcí
jsou postiÏení spolu s ním a mnoh-

dy si nesou je‰tû tûÏ‰í následky,
neÏ alkoholik sám. Je moc tûÏké
se odhodlat a zaãít se sebou nûco
dûlat. Sám to ãlovûk nezmÛÏe.
Proto posíláme na‰e podûkování -
nejen za nás, ale hlavnû za v‰ech-
ny ty, ktefií trpí a nemají dost odva-
hy, nebo informací.

anonymní alkoholici PROMùNA Blansko

Silvestr princezny Fantagíro
Pít jsem zaãala v sedmnácti, na

Silvestra na horách. Do té doby jsem
alkohol a jeho úãinky na lidi nemûla
ráda a dost jsem to, i je, odsuzovala.

Doteì si Ïivû pamatuji na toho
Silvestra. Popíjeli jsme uÏ od poledne.
Ten úÏasn˘ pocit, Ïe mi jde hrát na ky-
taru, tancovat, bavit samu sebe i ostatní.
Ten veãer jsem nebyla ta tichá, v kout-
ku sedící a hlavnû úplnû nemoÏná 
o‰klivka; z My‰ího koÏí‰ku jsem se rá-
zem promûnila v princeznu, a hned
s hvûzdou na ãele! Asi tenhle pocit jsem
chtûla mít i pak, i jindy, ãím dál ãastûji.
To jsem ale je‰tû netu‰ila, jak blízko je
z toho bl˘skavého snu do tmav˘ch
a ponur˘ch nekoneãn˘ch nocí.

Chtûla jsem zapadnout, pfiála
jsem si, aby mû v‰ichni mûli rádi.
Zaãínala jsem pít i pfied akcemi s ka-
marády, abych záfiila uÏ pfii pfiíchodu.
Netrvalo dlouho a zaãalo se stávat,
Ïe jsem uÏ dojít nestihla, pfiedpfiípa-
va mû zmohla. Zaãala jsem se zaví-
rat doma (po podnájmech) a stranit
se kamarádÛ. A kdyÏ jsem vyrazila
ven, nacházela jsem si jiné kamará-
dy. Takové, co pili rychleji, a byla
vût‰í ‰ance, Ïe mezi nimi koluje la-
hev.

Netrvalo to dlouho a propila jsem
se do léãebny. ÚÏasné tfii mûsíce
v Jeseníkách. Zaãala jsem Ïivot opût
vnímat stfiízliv˘ma oãima a uÏ jsem
nechtûla pít. JenÏe… Ïe se nenapiju do
konce svého Ïivota – tohle jsem si fakt
neumûla pfiedstavit. 

Po návratu jsem se asi mûsíc al-
koholu nedotkla. Pak jsem si dala
jedno lahvové. Pfiesto, Ïe v lednici
byly tfii. Já ani nemûla chuÈ na ty dal-
‰í dvû! Tak jsem z toho usoudila, Ïe
jsem vyléãená, hurááá!   No, za t˘-
den jsem si dala uÏ v‰echny tfii a za
mûsíc… byl Silvestr. 

Vyrazila jsem za kamarády na
chaloupku. Veãer jsem se v‰ak pro-
brala v jednom obchoìáku na kraji
mûsta. Na Ïidli v koutû prodejny, na-
de mnou prodavaãka se staÏen˘mi
vlasy ‰átkem a s rohlíkem s gotha-
jem, aÈ se najím, Ïe mi to pomÛÏe.
Nakrmila mû, donesla vodu, králov-
sky se o mû v tu chvíli starala, do-
dnes jsem jí vdûãná.

Od procitnutí jsem se dobrou pÛl
hodinu nemohla ani zvednout ze Ïidle.
Pak jsem se odpotácela jít se vyspat
z toho dne, ze kterého si doteì pama-
tuji jen to, jak jsem ráno kupovala
vodku a pak veãer pohádkovou babiã-

ku s gothajem. A den na to – za kama-
rády jsem dojela a opila se znovu. 

Nastalo pût let bojÛ a proher.
Bûhem nich jsem dostala i ‰anci pfie-
stat. Tfii t˘dny jsem byla odstfiihnutá od
alkoholu – v nemocnici a pak doma –
po bouraãce, kterou jsme mûli 10.10.
JenÏe pak jsem se opût rozpila, staãila
první skleniãka. Velmi rychle a zase
jsem dopadla o nûco hÛfi a hloubûji. 

O Silvestru 2011 jsem si naplno
uvûdomila závaÏnost mého pití. Byli
jsme pár dní na horách, já témûfi ne-
vylezla z postele. Pfiiotrávená alko-
holem jsem prospala tfii dny. Svádûla
jsem to na pfiepracování, celkovou 
únavu a nevyspání pfies rok. Dost
moÏná jsem tomu i vûfiila. Od kama-
rádÛ jsem si vyslouÏila pfiezdívku
Princezna Fantagíro – Ïe se jim snad
jen zdám, nebo oni mnû?

Tohle byla teãka za rokem, kter˘,
jak jsem vûfiila a doufala, mûl b˘t pro
mû pfielomov˘. Myslím, Ïe byl – sá-
hla jsem si na dno, jen jsem si je‰tû
nebyla ochotná pfiiznat, Ïe sama sobû
uÏ pomoct neumím a nemÛÏu.
Pfiesto, Ïe jsem uÏ pít za Ïádnou ce-
nu nechtûla, tak jsem pfii odjezdu
sbalila i láhev vodky, co se nedopila,
a uÏ se tû‰ila, aÏ budu sama s ní.

Vûdûla jsem, Ïe je to zlé a zaãala
pociÈovat ãím dál vût‰í bezmoc.
Doktofii, ani psychiatfii mi pomoct
nedokázali, já sama sobû? SnaÏila
jsem se, co jsem mohla. Pfied létem
jsem zaãala zvaÏovat dal‰í léãbu, ne-
vûdûla jsem kudy kam. Stále jsem se
snaÏila pfiestat a stále mi to ne‰lo. Jen
v hlavû mi je‰tû znûlo, Ïe kdyÏ opût
nevy‰lo, tak 10. 10. (vnímala jsem
tohle datum tak, Ïe uÏ jednou jsem se
v ten den znovu narodila a svou ‰an-
ci k Ïivotu zase propásla) to pÛjde.
Bude muset jít. Nûjak. 

10. 10. 2012 jsem se probudila 
opuchlá a ãervená v obliãeji, v cizím
bytû, je‰tû ze mû ãpûl alkohol.
Zamaskovala jsem stopy vãerej‰ího
„posledního” pití, jak jen to bylo
moÏné, a vyrazila jsem do práce.
Bylo mi zle, tak jsem se uÏ v poled-
ne odporouãela domÛ. 

Hodinu jsem ãekala na autobus,
vedle obchodu. Celou hodinu jsem
mûla v hlavû tisíc hlasÛ „bûÏ, napo-
sledy; ne, je 10.10.; kdyÏ ne teì, tak
neskonãí‰ uÏ nikdy; tro‰ku, na bo-
lest; NE, jen trp; nesmí‰…” a v po-
sledních pûti minutách jsem dobûhla
pro láhev vína. 

(Pokraãování textu na stranû 9)

Svût oãima alkoholika

Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota
DÛsledky pití b˘vají katastrofální.


