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V Blansku funguje skupina
Anonymních alkoholikÛ Promûna

Jsem alkoholik
Vím, co to je b˘t sÏírán ‰ílenou touhou

po pití, která je tak silná, Ïe rodina, práce
a pfiátelé ve srovnání s ní neznamenají vÛ-
bec nic. Nenávidím v‰echny kolem mû
a nejvíc moje nejbliÏ‰í. Úplnû nejvíc snad
nenávidím sám sebe…

Ty pocity viny, vûdomí naprosté bez-
mocnosti, osamûlost, v˘ãitky a nenávist ke
v‰emu mû pronásledují ve dne, v noci.
Nedávají mnû klidu, i v noci se mi zjevují
v m˘ch snech. NedokáÏu bez alkoholu pro-
Ïít ani jeden den, dokonce ani pár hodin.
S alkoholem to ale také uÏ nejde a tûlo se
brání, co mÛÏe. Nic nepomáhá, nic nefun-
guje, pfiemáhá mû zufiivost, myslím na se-
bevraÏdu, nevím jak dál…

Jsem manÏelka alkoholika
Vyzkou‰ela jsem uÏ v‰echno moÏné i ne-

moÏné. Nevynechala jsem jedinou pfiíleÏi-
tost jak manÏelovi pomoct. Vyzkou‰ela
jsem v‰echny moÏnosti, vyslechla v‰echny
moudré rady, tisíckrát odpustila. Nic ne-
pomohlo, nic se nezmûnilo.

Stydím se za nûho...
Trápí mû pocity viny za to, Ïe manÏel pi-

je. Cítím se zbyteãná a k niãemu. âím víc se
mu snaÏím nûjak pomoct, tím je to v‰echno
je‰tû hor‰í. UÏ nemÛÏu, nevím jak dál…

Jsem manÏel alkoholiãky
Nevím, jak se to mohlo stát. Jak se mÛ-

Ïe tak hroznû zmûnit mnû tak blízk˘ ãlovûk.
Co mám dûlat? VÏdyÈ se mi hnusí, stydím
se za ni i sám za sebe. Kde jsem udûlal
chybu? Co dál? Tu, co jsem mûl opravdu
rád, se nûkam ztrácí – mizí.

Proã? Co mám dûlat? Nevidím Ïádné
moÏné fie‰ení...

Kolik takov˘ch pfiíbûhÛ je mezi námi -
tfieba zrovna soused z domu, spolupracov-
ník z dílny, kamarád nebo znám˘. Radûji
se o tom moc nemluví – není tfieba malo-
vat ãerta na zeì, zbyteãnû ãefiit stojaté vo-
dy. ¤e‰ení se zdá „nám z venku” úplnû
lehké. Tak aÈ jednodu‰e pfiestane pít!
VÏdyÈ je to pfiece tak jednoduché! Prostû
si fieknu, Ïe od zítfika nepiju, nebo jen pi-
vo, nebo jen víno, nebo jen trochu… Proã
to nefunguje? Nebylo by lep‰í je v‰echny
ty alkoholiky nûkam pozavírat, nebo ro-
vnou postfiílet?

Alkoholik není jen pfiízrakem, nebo lid-
skou troskou obtûÏující druhé u supermar-
ketu. MÛÏe to b˘t nûkdo, koho znáte -
z va‰í rodiny nebo kolega z práce. âlovûk
dobrého jména a postavení, kterému tfieba
i závidíte, jak ‰Èastnû si Ïije.

Pfiíbûhy Anonymních alkoholikÛ ukazu-
jí, Ïe i alkoholik mÛÏe Ïít normální Ïivot.

V práci i doma, s manÏelkou nebo s ka-
marády, Ïe s nimi mÛÏe normálnû vycházet
a ne‰kodit jim. Anonymní alkoholici ne-
jsou Ïádnou sektou, novou církví a jsou 
otevfiení v‰em zájemcÛm. Vzájemn˘m sdí-
lením sv˘ch vlastních zku‰eností, síly a na-

dûje si dokáÏou naprosto neuvûfiiteln˘m
zpÛsobem pomáhat Ïít stfiízlivû. Neslibují
Ïádné zázraky na poãkání, Ïádná rychlá
a jednoduchá fie‰ení – nabízejí sami sebe.

Program dvanácti krokÛ AA funguje ve
svûtû uÏ skoro 80 let a dávno uÏ není jen
atraktivní novinkou. V mnoha zemích je
nedílnou souãástí Ïivota spoleãnosti a za-
chránil nejen tisíce alkoholikÛ, ale také
hodnû jejich blízk˘ch.

V âeské republice funguje ve 42 mûs-

tech celkem 62 skupin AA.  V nich se
schází muÏi a Ïeny, mladí i stafií, lidé v˘-
znamného postavení nebo obyãejní pracu-
jící. Známé osobnosti  anebo prostí tátové
a mámy od rodin, kter˘m alkohol udûlal
ze Ïivota peklo. Lidé, ktefií ztratili témûfi
úplnû v‰echno a skonãili v psychiatric-
k˘ch léãebnách stejnû jako ti, ktefií se zda-
jí b˘t v pohodû, ale alkohol jim prostû
v Ïivotû vadí. Nikdo druhému neradí, v‰e
je dobrovolné a záleÏí jen na kaÏdém, jak
si program AA pro sebe pouÏije. Z truchlí-
cího, sebelítostivého a pasivního ãlovûka
se zde mÛÏe jakoby zázrakem stát ãlovûk
aktivní, optimistick˘ a váÏící si sám sebe.

Skupina Anonymních alkoholikÛ v Blan-
sku vznikla na podzim roku 2011. U jejího 
zaloÏení byli dva ãlenové AA, ktefií tehdy do-
jíÏdûli na mítinky do Brna. ProtoÏe cestování
bylo finanãnû i ãasovû nároãné, rozhodli se za-
loÏit skupinu AA v Blansku. Sehnat prostory
pro na‰e schÛzky nebylo jednoduché. Jsme
neziskov˘m spoleãenstvím a nemáme peníze
na komerãní nájem.

Nakonec jsme sehnali místnost na
Oblastní Charitû – díky místnímu panu fará-
fii panu Jifiímu KaÀovi a fieditelce Charity pa-
ní Janû Sedlákové. Ná‰ program i zamûfiení
Charity jsou vlastnû dost podobné vûci – po-
moc trpícím, osamûl˘m a beznadûjn˘m.

Bûhem tûch uplynul˘ch 4 let jsme se
mírnû rozrostli – dnes máme 8 stál˘ch ãle-
nÛ. Kolik lidí se pfii‰lo jen podívat (nebo
pfii‰lo jedenkrát, ãi dvakrát) se uÏ ani nedá
spoãítat. Pokraãování textu na stranû 13

Konce mohou b˘t katastrofální.


