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Osobní zpovûì alkoholika -
Nejvût‰í promûna mého Ïivota

(Pokraãování textu ze strany 8)
AÏ doma, v pÛlce lahve, na mû plnou

vahou dolehla bezmoc. Sesunula jsem se
ze Ïidle na zem a nûco pfies pÛl hodiny
jsem se nebyla schopná pohnout.

Sama sobû uÏ nepomÛÏu. Je pro mû
je‰tû nûjaká nadûje? Napadlo mû „ano-
nymní alkoholici”. Zadala jsem je do vy-
hledávaãe, zavolala na ãíslo, které bylo 
uvedené jako kontakt a „objednala” se na
nejbliÏ‰í mítink. S obavami, ale zároveÀ
s nadûjí, Ïe je mi je‰tû pomoci, jsem do‰la.
A stalo se to snad je‰tû ve dvefiích. Spadl
ze mû obrovsk˘ kámen, stra‰né závaÏí. 

Okolo stolu sedûli stfiízliví alkoholici,
ktefií mû pfiijali takovou, jaká jsem byla.
Podali mi ruku, oslovili mû jménem (v do-
bû, kdy jsem nebyla schopná se na sebe
ani podívat do zrcadla!), nechali mû vy-
breãet, vyslechnout jejich pfiíbûhy, ve kte-

r˘ch jsem se nacházela, a povûdût ãást
svého, kter˘ mû tíÏil. Bez odsuzování, se
soucitem a pochopením.

Probudila jsem se z dlouhého temného
a beznadûjného snu a od té doby nejenÏe
nepiju a hlasy z mé hlavy jsou pryã, ale 
uãím se Ïít – a ÎIJU! Zní to jako zázrak
a kdybych to neproÏila, myslela bych si,
Ïe je to pohádka, ale já to proÏila, tak mÛ-
Ïu zodpovûdnû fiíct: Je to ZÁZRAK!
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Hodná holka v nás. To byl název me-
ditaãního veãera, kter˘ v polovinû bfiez-
na vedla v blanenské ãajovnû Ulita paní
Magda Kfiepelková, psychosomatiãka,

spisovatelka a léãitelka sebedestrukcí.
Byla jsem jednou z témûfi ãtyfiiceti pfii-

jítiv‰ích osob. Zajímavé bylo, Ïe se této
pfiedná‰ky zúãastnili i muÏi, ikdyÏ v mno-

hem men‰ím zastoupení neÏ Ïeny. Pfii ‰ál-
ku v˘borného ãaje jsme se v‰ichni díky
paní Kfiepelkové dozvûdûli zajímavé vûci,
které tfieba tu‰íme, ale je potfieba si je 
uvûdomit, aby se nám Ïilo lépe. Jak fiekla
paní Magda: „Îivot je velmi osobní zále-
Ïitost. NemÛÏeme ho Ïít za nûkoho nebo
pro nûkoho”. Mnohdy návyky, které nám
neprospívají, si neseme z rodiny z dûtství.
V prÛbûhu veãera jsme diskutovali, coÏ
bylo zajímavé a pfiínosné pro ostatní, na-
uãili jsme se zklidnit se, uvûdomit si sama
sebe a ãlovûk musí b˘t „pozorovatelem”
toho, co mu Ïivot pfiiná‰í a s pokorou so-

bû vlastní pfiijímat co se pfiihodí. Nechtít
za kaÏdou cenu vûci zmûnit, protoÏe v‰e,
co se dûje, má tak b˘t a ãlovûk se má z ús-
pûchu radovat a z neúspûchu se pouãit. 

Vûdûli jste tfieba, Ïe: Vlastní dech a po-
hyb jsou první vûci, jak se uvolnit a do-
volit si zklidnit se, kdyÏ je nám tûÏko?
Nebo Ïe „Hodné holky se dostanou do ne-
be… a ty zlobivé? Kamkoli jen chtûjí…”

V závûru veãera bylo moÏné si zakou-
pit knihy, které paní Kfiepelková napsala.
Pevnû vûfiím, Ïe takto zajímav˘ veãer ne-
byl v Ulitû naposledy. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Pohodov˘ meditaãní veãer v „Ulitû”
Trenér Petr ·ebek a jeho svûfienci.

Právû v takovémto stylu je vedena v˘uka
bruslení na zimním stadionu v Boskovicích.
„V˘ukov˘ program bruslení pro kluky a hol-
ky” probíhá za spolupráce âSLH a HC
Boskovice pod zá‰titou zku‰eného trenéra
Petra ·ebka. Îáci 1.- 3. tfiídy na‰í ‰koly jsou
do tohoto projektu zapojeni a v˘uku absol-
vují kaÏd˘ pátek. Zejména v souãasné dobû
poãítaãové techniky je kaÏdá pohybová ak-
tivita pro dûti velice dÛleÏitá a hlavnû pro-
spû‰ná.

Cílem projektu je osvojení si základ-
ních pohybov˘ch dovedností na bruslích

s vyuÏitím velké ‰kály pomÛcek, zajíma-
v˘ch her a cviãení. Díky radám a zku‰e-
nostem pana trenéra ·ebka mají Ïáci 
jedineãnou pfiíleÏitost zdokonalit si své
bruslafiské dovednosti. Po dvou mûsících
v˘uky zvládají v‰ichni jízdu vpfied
a mnozí jiÏ i základy techniky jízdy
vzad. Dûti udûlaly obrovsk˘ pokrok.
Tû‰íme se, aÏ bude ledová plocha vymû-
nûna za in-line povrch a my znovu obuje-
me brusle, tentokrát koleãkové. 

Text: Iva Paráková
Foto: Ing. Jaroslav Parma

Bruslení hravû, zdravû 
a kreativnû na ZS v Boskovicích

Magda Kfiepelková pfii své pfiedná‰ce.


