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Na‰e skupina Anonymních alkoholikÛ pÛsobí v Blansku uÏ pát˘m
rokem. Scházíme se na Oblastní Charitû, Komenského 19, kaÏdou
stfiedu od 17:30 hodin. Kdo má problémy s alkoholem, nebo chce
poznat blíÏ na‰e spoleãenství, mÛÏe pfiijít.

PROMùNA slaví 5 let

Dosud uÏívaná tûlocviãna byla
jiÏ prostorovû nedostateãná a za-
staralá. Díky práci architektÛ
vznikly v pÛvodních suterénních
prostorách úhledné místnosti, kte-
ré poskytují pacientÛm i o‰etfiující-
mu personálu komfort pfii léãebné
rehabilitaci a ergoterapii.

Nová tûlocviãna slouÏí dospû-
l˘m i dûtsk˘m klientÛm v ambu-
lantním provozu. Provádí se zde

V prvé fiadû chceme tedy touto cestou po-
dûkovat paní fieditelce Mgr. J. Sedlákové
i panu faráfii J. KaÀovi. Poskytli nám opra-
vdové zázemí za symbolick˘ nájem. Díky!
Také chceme tady vyjádfiit své podûko-
vání paní MUDr. V. Danihelkové, MBA
– fieditelce blanenské nemocnice. I ta
byla vstfiícná a ochotná pomáhat potfieb-
n˘m – trpícím alkoholikÛm. Díky!
NemÛÏeme zapomenout na paní R.
Kuncovou Polickou, vydavatelku tohoto
periodika - ListÛ regionÛ. Také nám i dru-
h˘m podala pomocnou ruku a díky ní
mohly vycházet ãlánky o alkoholismu.
Díky! RovnûÏ na‰e uznání patfií panu fie-
diteli J. Jefiábkovi a paní A. Sokolové
z Kulturního stfiediska mûsta Blanska.
Díky nim mohou b˘t na‰e letáky ve vitrí-
nách KSMB. Také dûkujeme pracovnicím
z podatelny Mûstského úfiadu, které vÏdy
ochotnû na‰e letáky dávají do vitríny
u Mûstského úfiadu. Díky! Závûrem musí-
me vyjádfiit díky i paní primáfice ze svi-
tavské nemocnice MUDr. Z. Kováfiové.
Spolupracujeme s ní uÏ nûkolik let k
v‰eobecné spokojenosti. Díky! TakÏe sla-
víme, ale hlavnû dûkujeme. V‰em - i tûm,
které jsme zde neuvedli.

Za tûch 5 let se u nás zastavilo více neÏ
100 rÛzn˘ch lidí, alkoholikÛ, jejich pfií-
buzn˘ch i zájemcÛ o informace ohlednû
AA. V̆ sledky na‰í práce nejsou moc vi-
dût, ale jeden stfiízliv˘ alkoholik ovlivní
svou rodinu a fiadu dal‰ích, co s ním pfii-

jdou do kontaktu. Na‰e pomoc spoãívá
hlavnû v tom, Ïe jsme pfiipraveni pfiijmout
a vyslechnout kaÏdého. Nemusí to nutnû
b˘t alkoholik, ale i jinak závisl˘, nebo jen
zvûdav˘ ãlovûk. DodrÏujeme anonymitu,
takÏe se nikdo nemusí obávat neÏádané
publicity. Také nikoho nijak nepfiesvûdãu-
jeme, jen nabídneme to, co pomohlo i nám
samotn˘m. Spolupracujeme s blanenskou
nemocnicí a nabízíme svou pomoc tûm,
ktefií o to poÏádají. Také pravidelnû jezdí-
me do nemocnice ve Svitavách, kde uÏ 
nûkolik let zaji‰Èujeme infomítinky pro
pacienty. V na‰í spoleãnosti je ten, kdo se
pfiizná ke své slabosti a chce s tím nûco 
udûlat, stále brán spí‰ jako podivín, nebo
slaboch. Situace se ale mûní. Je‰tû pfied
nûkolika lety by bylo nemoÏné otisknout
ãlánek v tisku, nebo spolupracovat s ne-
mocnicí. Alkoholik není jen ten, o kterého
zakopnete u Kauflandu. Je to ãlovûk, kte-
rému alkohol zaãne niãit vztahy a rozbíjet
rodinu, atd. MÛÏete to b˘t Vy sami, nebo
nûkdo z Va‰ich blízk˘ch, znám˘ch.
NezáleÏí na mnoÏství alkoholu, ale na tûch
následcích, které zpÛsobí. A ty konce jsou
vût‰inou tragické a poznamenají celé rodi-
ny.  MoÏná si fiíkáte: „Proã, proã zrovna
já?” My vám nebudeme radit, jen to
„proã” moÏná najde svou odpovûì. TakÏe
slavíme a jsme rádi, ale taky dûkujeme
v‰em, ktefií nám pomáhají.

Anonymní alkoholici PROMùNA BLANSKO,
e-mail:  aa.blansko@gmail.com

nácvik a edukaci správn˘ch ste-
reotypÛ u algick˘ch syndromÛ
pohybového aparátu nejrÛznûj‰í
etiologie.

Ergoterapie se stará o obnovu
postiÏen˘ch funkcí se snahou ná-
vratu klienta do plnohodnotného
Ïivota. Na základû individuální 
ergodiagnostiky se terapeut vûnuje
cviãení stereotypÛ pracovních ãin-
ností, v˘cviku jemné motoriky, 

sebeobsluhy a kognitivních funkcí.
Rehabilitaãní oddûlení zaji‰Èuje

péãi pro pacienty v‰ech lÛÏkov˘ch
oddûlení nemocnice, pro ambu-
lantní pacienty spádové oblasti

a dal‰í klienty, ktefií rehabilitaãní
sluÏby vyhledávají.

Text: prim. MUDr. Monika Dvofiáãková, 
rehabilitaãní oddûlení 

Nemocnice Boskovice s.r.o. 
Foto: archiv Nemocnice Boskovice s.r.o.

NOVÉ PROSTORY REHABILITACE
Nemocnice Boskovice s.r.o. otevfiela v záfií na rehabilitaãním oddûlení 

novû vybudovanou tûlocviãnu a rekonstruovanou místnost pro ergoterapii.
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Novû vybudovaná tûlocviãna.

Zrekonstruovaná pracovna ergoterapie. 


