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V Blansku funguje
skupina Anonymních
alkoholikÛ Promûna

Pokraãování textu ze strany 11
A nebyli to jen lidé závislí na alko-

holu, ale také studenti pracující na
sv˘ch referátech ke státnicím, pfiíbuzní
alkoholikÛ, pracovnice Charity, pan fa-
ráfi ze Svitav, a mnoho dal‰ích. Jsme si-
ce anonymní, nejsme ale tajemnou, 
uzavfienou spoleãností. Pfiijít mÛÏe kaÏ-
d˘, mluvit ov‰em mÛÏe jen alkoholik
a kaÏd˘ pfiítomn˘ je vázán dodrÏová-
ním anonymity osob i toho, co bylo na
setkání fieãeno. Scházíme se kaÏd˘ pá-
tek v 17.30 hodin na Oblastní Charitû
v Blansku, Komenského 19. Je to jen
kousek od vlakové zastávky Blansko
mûsto, smûrem ke kostelu. Je zde bez-
bariérov˘ pfiístup, WC, moÏnost uvafie-
ní kávy, nebo ãaje. Za dobu, co
v Blansku pÛsobíme, jsme navázali
i kontakty s radnicí, Kulturním stfiedis-
kem a nemocnicí.

Na‰e ãinnost nejsou jen samotné mí-
tinky, ale také pomoc druh˘m. Nav‰tû-
vujeme i okolní skupiny AA – v Brnû,
Svitavách, Hustopeãích a úãastníme
se akcí jako jsou Krokové semináfie,
celostátní sjezdy, atd. Nav‰tûvujeme
pacienty v PN Brno âernovice i na od-
dûleních, kam se hned tak nûkdo ne-
dostane. Tfieba na DTOXu, kde jsme
pro nû jedinou moÏností vidût a sly‰et
nûkoho „zvenãí”. Jako b˘valí pacienti
máme dÛvûru ze strany lékafiÛ i samot-
n˘ch klientÛ. Lékafii nám vûfií a závislí
dobfie poznají, Ïe jsme vlastnû jedni
z nich.

Pravidelnû dojíÏdíme i do nemocni-
ce ve Svitavách, kde v souãinnosti se
svitavskou skupinou AA pofiádáme in-
fomítinky pro pacienty. Jsme v pravi-
delném kontaktu s paní primáfikou
Kováfiovou. V Blansku jsme navázali
spolupráci s nemocnicí, která nabízí ja-
ko svou nadstandartní sluÏbu pacien-
tÛm moÏnost zaji‰tûní náv‰tûvy ãlenÛ
AA pfiímo v nemocnici. Nebo zpro-
stfiedkování kontaktÛ na na‰i skupinu.
Dostali jsme i pfiíleÏitost se v loÀském
roce prezentovat pfiímo na poradû ve-
dení nemocnice. Hodnû nám zde 
pomáhá fieditelka paní Danihelková,
tisková mluvãí paní Ostrá a paní pri-
máfika Formánková. Úãastníme se také
rÛzn˘ch pfiedná‰ek na ‰kolách a uãili‰-
tích pro mládeÏ. 

Hlavním na‰ím úkolem je nabídnout
pomoc trpícím lidem. Tak, jak my sami
jsme tuto pomoc dostali, a díky ní dnes
Ïijeme stfiízlivû, tak ji nabízíme dal‰ím
potfiebn˘m. Pro mnohé lidi je první 
náv‰tûva mítinku AA opravdov˘m ‰o-
kem. Uvûdomí si, Ïe nejsou v tom

svém problému sami a Ïe to opravdu
jde – Ïít stfiízlivû. Ta moÏnost vzájem-
ného sdílení s lidmi, ktefií jsou na tom
stejnû, má naprosto nenahraditeln˘
vliv. My neslibujeme Ïádné zázraky
a rychlá fie‰ení. 

Alkoholik zÛstane alkoholikem do
konce svého Ïivota. Nemusí ale b˘t jen
pasivní a trpící obûtí, ale aktivním a ve-
sel˘m ãlovûkem. Pfiestat pít je dÛleÏitá
nutnost, ale co dál? 

Jak Ïít? Právû to mÛÏete na vlastní
oãi vidût a na vlastní u‰i usly‰et na mí-
tinku blanenské Promûny.

Tomá‰
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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 
internetové stránky skupiny:
http://skupina-aa-promena.webnode.cz/

Anonymní alkoholici 
v blízkém okolí:

Svitavy – skupina AA
kontakty: Petr 775 187 155, Pavel 605
152 424
aa.svitavy@seznam.cz
mítinky: úter˘ od 17:30 Poliãská 3

Brno – skupina FÉNIX
kontakty: SoÀa 774 063 797, David
722 073 003
aa.fenix.brno@gmail.com
mítinky: kaÏd˘ den (v úter˘ od 19:00,
jinak vÏdy od 17:30) v areálu klá‰tera
Milosrdn˘ch bratfií – VídeÀská 3

Brno – skupina RENESANCE
kontakty: Irãa 602 789 988, Michal
739 327 838
aa.renesance@seznam.cz
mítinky: ãtvrtek od 17:30 prostory
YMCA – Kounicova 3

Brno – skupina U KAPUCÍNÒ  
kontakty: Hana 721 462 963, Jirka
603 170 835
aa.ukapucinu@gmail.com
mítinky: pondûlí od 17:30 a stfieda od
19:00 Kapucínské námûstí 5

Anonymní alkoholici âR
777 138 303
www.anonymnialkoholici.cz

Tyco Electronics Czech je souãástí spoleãnosti
TE Connectivity, která je nejvût‰ím svûtov˘m v˘-
robcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Ná‰ moderní závod se sídlem v Kufiimi
(okr. Brno venkov, 10 km severnû od Brna) je
sv˘m v˘robním programem zamûfien˘ na kabelo-
vou a konektorovou techniku pro automobilov˘
prÛmysl (VW, Mercedes, Opel, MBW). Souãasn˘
poãet zamûstnancÛ je více neÏ 2000.

Kontaktujte personální oddûlení:

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddûlení
K AMP 1293, 664 34 Kufiim
Tel.: 541 165 541
e-mail: nabor@te.com
www.tycoelectronics.cz
www.te.jobs.cz

Nabízíme
• dobré finanãní ohodnocení
• ãtvrtletní v˘konnostní bonus
• 13. plat
• pfiíspûvek zamûstnavatele na závodní stravování
• pfiíspûvek zamûstnavatele na dopravu dle vzdá-

lenosti bydli‰tû
• perspektivní a stabilní zamûstnání v prosperující

spoleãnosti
• práce v ãistém a pfiíjemném prostfiedí moderního

závodu
• t˘den dovolené navíc
• autobusové nádraÏí pfiímo pfied závodem s velmi

dobr˘m spojením

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME 
NOVÉ ZAMùSTNANCE

• OPERÁTOR /OPERÁTORKA •

www.listyregionu.cz

Dal‰í zprávy
najdete na


