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Jmenuji se Petr a jsem alkoholik.
V dospívání se u mû projevily pfiíznaky
depresí. To, Ïe se jedná právû o depre-
se, se ukázalo aÏ mnohem pozdûji.
Tehdy jsem se prostû jen cítil po psy-
chické stránce zle a problémy se stup-
Àovaly aÏ na hranici zoufalství. V tako-
vém stavu by ãlovûk dal cokoli za to,
aby mu bylo alespoÀ na chvíli lépe.
Brzy jsem zjistil, Ïe malá dávka alko-
holu nejen zpÛsobí, Ïe je mi mnohem
lépe, ale zároveÀ usnadÀuje komunika-
ci s lidmi, mírní mÛj pfiirozen˘ ostych
a vÛbec - jsou jeho úãinky velmi pfií-
jemné. ChuÈovû mnû ale alkohol nikdy
nepfiitahoval. 

KdyÏ jsem zaãal mít stál˘ pfiíjem
z práce, mohl jsem si dovolit pít ãastû-
ji a ve vût‰ích dávkách – proã ne, kdyÏ
je to pfiíjemné. Ráno jsem sice obãas
mûl klasickou kocovinu, ale to se dalo
vydrÏet a ve srovnání s dvout˘denní
depresí to byla maliãkost. Svoje pití
jsem kontroloval, své povinnosti zvlá-
dal, a i kdyÏ moje psychické problémy
byly ãastûj‰í a hlub‰í, nenapadlo mû, Ïe
je zhor‰uje právû alkohol. 

Deprese jsem byl nucen fie‰it s od-
borníky, ãásteãnû se to i dafiilo, ale pil
jsem dál. IkdyÏ kocoviny byly stále
hor‰í, objevily se tzv. „okna” – v˘pad-
ky pamûti z doby, kdy jsem byl opil˘

a první „vypro‰Èováky” (pivo po ránu).
Stále jsem ale nemûl pocit, Ïe je nûco
‰patnû. Své povinnosti jsem plnil, pra-
coval, dbal o sebe a nedûlal nic, co by
nedûlali i ostatní. Vût‰ina lidí kolem
pila dokonce víc a ãastûji, nenapadlo
by mû, a ani bych si to nepfiipustil, Ïe
jsem alkoholik. Dnes vím, Ïe jsem jím
v‰ak byl jiÏ tehdy. 

I kdyÏ mi dopad mého pití na to, jak
jsem se cítil, zaãínal postupnû docházet
a vadit, vûfiil jsem, Ïe je tfieba vyfie‰it
pfiíãiny – psychické problémy, které jiÏ
bylo nutno akutnû a úãinnû fie‰it. To se
podafiilo, mezitím v‰ak vznikla silná
závislost na alkoholu, závaÏn˘ pro-
blém sám o sobû, kter˘ uÏ jsem fie‰it
nedokázal. Pil jsem stále víc a ãastûji,
ztrácel kontrolu a pfii‰ly problémy
v práci, v rodinû, zaãal jsem se stranit
lidí a pít tajnû doma. Z pijáka piva se
stal konzument vína a tvrdého alkoho-
lu, z kocovin abstinenãní pfiíznaky
s poruchami spánku a nov˘mi deprese-
mi zpÛsoben˘mi pitím. Obãasné pose-
zení s pfiáteli u piva se zmûnilo
v kvartální t˘denní ‰ÀÛry, kdy kaÏd˘
dal‰í den bylo nutné mírnit peklo ab-
stinenãních pfiíznakÛ dal‰í, vy‰‰í dáv-
kou alkoholu. Nic jiného nezabíralo
a tato období konãila totálním vyãer-
páním, kdy uÏ nebylo moÏné pokra-

ãovat a mnohadenní rekonvalescencí.
UÏ jsem vûdûl, Ïe jsem nejspí‰ závis-
l˘, ale netu‰il jsem, co s tím.
Nepochopení a myln˘ pocit mého 
okolí, Ïe jsem zbabûlec, lump a Ïe to
v‰e dûlám schválnû i kdyÏ bych mohl
kdykoli prostû pfiestat, jen mít dosta-
tek vÛle, mne je‰tû více mátl…

Poslední fáze mého pití provázely
konflikty se v‰emi okolo, totální ztrá-
ta kontroly nad alkoholem a stále ãas-
tûj‰í recidivy.  Nejistota co se stane
v pfií‰tích hodinách, kdy ztratím vûdo-
mí, budu sraÏen autem nebo nûkam
spadnu. âasté absence v práci, stfiídá-
ní zamûstnání, sociální a intelektuální
úpadek. V této dobû mne moje pfiítel-
kynû nechala nûkolikrát hospitalizovat
na psychiatrii v rámci detoxikaãního
pobytu, pfiestával jsem v‰ak vûfiit, Ïe je
pro mû je‰tû nûjaká nadûje na zlep‰ení
a zcela váÏnû jsem  uvaÏoval o sebe-
vraÏdû.

Od paní primáfiky psychiatrie jsem
dostal kontakt na skupinu Anonymních
alkoholikÛ. Vidûl jsem v nûkolika ame-
rick˘ch filmech nûjak˘ zábûr z jejich
sezení a pfiipadalo mi to hrozné. Jak by
nûco takového mohlo pomoci? KdyÏ
uÏ jsem byl opravdu zoufal˘, i pfies os-
tych a odpor jsem se na setkání AA vy-
dal.  Dnes jsem vdûãn˘ za v‰e, ãeho se

mi tam dostalo. Díky AA, sdílení zku-
‰eností a síly s ostatními, jejich pocho-
pení, pfiijetí a pfiedávání zku‰eností dál
vedu dnes normální, plnohodnotn˘
a stfiízliv˘ Ïivot. Vím, Ïe je to moÏné,
i pfies to, Ïe jiÏ do smrti zÛstanu alko-
holikem. Musím pouze pracovat na
zmûnû své osobnosti a mít na pamûti,
Ïe jediná sklenka mne mÛÏe kdykoli
vrátit zpût. 

Petr

Svût oãima alkoholika
Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota

PROMùNA – skupina AA
Oblastní Charita Blansko, 
Komenského 19 
Jana: 776 010 822 
Jirka: 603 170 835 
Tomá‰. 603 781 471 
email: aa.blansko@gmail.com 
mítinky: stfieda od 17.30 
internetové stránky skupiny: 
http://skupina-aa-promena.webnode.cz/ 

Anonymní alkoholici v blízkém okolí: 
Svitavy – skupina AA
Petr: 775 187 155
Pavel:  605 152 424 
aa.svitavy@seznam.cz 
mítinky: úter˘ od 17:30 Poliãská 3 

PoÏadujeme
• SOU technického smûru, ideálnû strojní
• Praxe na obrábûcích strojích 

(frézka, soustruh)
• Orientace ve v˘kresové dokumentaci
• Manuální zruãnost, peãlivost

Îivotopisy prosím posílejte na adresu lucjer@pyrotek-inc.com

NáplÀ práce
• V˘roba pryskyfiiãn˘ch a dfievûn˘ch forem
• Opravy a úpravy star˘ch forem
• Obsluha obrábûcích strojÛ
• Práce v jedno-dvousmûnném provozu 

(dle pracovi‰tû)

Nabízíme
• Zajímavou a perspektivní pracovní pozici s moÏností pro-

fesního rÛstu v rámci prosperující nadnárodní spoleãnosti
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Pfiíjemné pracovní prostfiedí
• Firemní stravování

CNC OPERÁTOR

Pyrotek CZ., s.r.o. Dolní Lhota 203, 678 01  Blansko


