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V minulosti jsme ãtenáfiÛm pfied-
stavili skupinu Anonymních alkoho-
likÛ, která pÛsobí celorepublikovû
a jejímÏ cílem je podpofiit ty, ktefií
chtûjí zpfietrhat své okovy s alkoho-
lem spojené. Dnes zvefiejÀujeme
dal‰í ze zpovûdí alkoholika, kter˘
svoji cestu bez alkoholu jiÏ na‰el. 

S nadsázkou mÛÏu fiíct, Ïe jsem od-
kojen˘ rumem. Z vyprávûní z rodin-
n˘ch se‰lostí vím, Ïe mû jako batole
hlídal jednou dûda a abych nezlobil
a spal, namáãel mÛj dudlík do rumu
a potom mû chválil, jak jsem hodné dí-
tû a nefivu. 

Dal‰í, uÏ vûdomé setkání s alkoho-
lem jsem mûl asi ve dvanácti letech.
Ve spíÏi byla vÏdy láhev pálenky pro
náv‰tûvy. Nikdy jsem si jí nev‰ímal,
aÏ jednou jsem se z láhve napil.

Nechutnala mnû, pálila v ústech,
krku, Ïaludku, ale za chvíli jsem ‰el
a napil se znovu, a za chvíli zase. Opil
jsem se, zalezl do postele a usnul. Od
rodiãÛ jsem dostal pár facek a pár dní
mnû bylo ‰patnû. 

Po ukonãení základní ‰koly jsem
zaãal chodit na taneãní zábavy. Na své
první zábavû jsem popíjel víno, bavil
se s kamarády a najednou jsem se pro-
budil doma v posteli. Byl to pro mû
‰ok, nevûdûl jsem, co se stalo. ZaÏil
jsem své první „okno”. Tehdy jsem
netu‰il, Ïe takov˘ch „oken” bude
v mém Ïivotû na stovky. Co „okno”, to
strach, úzkost a nejistota, co jsem zase
provedl. Bûhem docházky na uãili‰tû
a také po vyuãení jsem si z taneãních
zábav skoro nikdy nepamatoval ko-
nec. Po vojenské základní sluÏbû uÏ to
zaãalo b˘t hor‰í. Chodil jsem do prá-
ce, vydûlával a nemûl Ïádné starosti.
Navyknul jsem si chodit skoro dennû
do hospody, v práci se taky pilo, a tak
jsem zapadnul do stereotypu. Do prá-
ce, z práce, do hospody, z hospody.
Pátky a soboty se to pfiehnalo s pitím,
vût‰inou jsem si nic nepamatoval a ro-
diãe, u kter˘ch jsem bydlel, pofiád jen
nadávali. Mûli o mém Ïivotû úplnû ji-
né pfiedstavy a tak jsem se domÛ cho-
dil vlastnû akorát vyspat. 

Mládí mnû utíkalo pod rukama,
o trval˘ vztah s dívkou jsem zájem 
nemûl, ony o mû taky ne a má veliká
láska – alkohol – mû v té dobû nikdy
nezklamala. Asi v sedmadvaceti letech
mnû pití zaãalo dûlat problémy v práci
a i tûch nûkolik málo pfiátel, které jsem
mûl, se mi zaãalo vyh˘bat. 

A tak jsem ‰el poprvé k psychiatro-
vi. Vyprávûl jsem mu o sv˘ch potíÏích

a vyslechl ortel. Jsem alkoholik.
Pomyslel jsem si, Ïe je to blbost, ale na-
bídku ambulantní léãby Antabusem
jsem pfiijal. Rok jsem poctivû chodil
k závodní lékafice na Antabus. Potom
jsem rok nepil a uznal jsem, Ïe uÏ jsem
vyléãen˘ a mÛÏu zaãít pít jako 
ostatní. Akorát budu muset víc hlídat
mnoÏství alkoholu, co vypiju. Za pÛl ro-
ku jsem se poprvé propil do stavu, kdy
mû kromû alkoholu nic jiného nezají-
malo. Nakonec jsem uÏ nebyl schopn˘
sehnat si alkohol a zaãal jsem stfiízlivût. 

Abstinenãní pfiíznaky byly tak
hrozn˘, Ïe mû rodiãe nechali odvést
sanitkou do nemocnice. KdyÏ mû po
ãtrnácti dnech propustili domÛ, slibo-
val jsem sobû i rodiãÛm, Ïe uÏ nikdy
nedopustím, aby se toto opakovalo.

Od té doby uplynulo skoro tfiicet
rokÛ a já jedenáctkrát skonãil v ne-
mocnici z toho samého dÛvodu.
Propit˘ do úplné bezmoci a vÏdy, kdyÏ
mû propustili domÛ, jsem sliboval to
samé. UÏ nikdy! Moje stfiízlivost mezi
obdobím pití se ãítala od jednoho mû-
síce do tfií rokÛ. 

Jednou jsem málem umrznul a to
mû tak vylekalo, Ïe jsem abstinoval
skoro ãtyfii roky. 

Ale zase jsem zapomnûl a v‰e se 
opakovalo. V posledních letech jsem
dvakrát absolvoval tfiímûsíãní protial-
koholické léãby, mezi nimiÏ byl od-
stup pût rokÛ. 

Na posledním léãení jsem ze zvû-
davosti nav‰tívil infomítink
Anonymních alkoholikÛ. 

Vyslechl jsem pár pfiíbûhÛ a jedno-
mu „áãkafiovi” jsem slíbil, Ïe po léãe-
ní pfiijdu na mítink do novû zaloÏené
skupiny AA.  Asi za mûsíc po ukonãe-
ní léãby mnû pfii‰la SMS, kdy bude
první mítink. ·el jsem tam jen proto,
Ïe jsem to slíbil a moc se mi nechtûlo.
Oslovilo mû to a vytrval jsem. UÏ jsou
to tfii roky, co chodím do spoleãenství
Anonymních alkoholikÛ. 

Na‰tûstí mám ãas a zamûstnání mi
to umoÏní úãastnit se skoro v‰ech set-
kání.

Mám moÏnost také nav‰tûvovat
setkání jin˘ch skupin, krokov˘ch se-
mináfiÛ a v˘roãních setkání skupin.
Jednou jsem se úãastnil i celostátního
sjezdu AA. Teprve ve spoleãenství AA
jsem poznal, Ïe neumím stfiízlivû Ïít.
Stfiízlivá období mezi recidivami jsem
proÏíval stále s my‰lením alkoholika.
Nedokázal jsem si pfiedstavit, Ïe bych
o víkendu ne‰el do hospody. 

Nic mû tam netáhlo, nudil jsem se
tam, zatímco ostatní povzbuzeni alko-
holem se dobfie bavili, já stfiízliv˘ se
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nedokázal s nimi bavit. ¤íkal jsem si,
Ïe uÏ tam chodit nebudu, ale stále
jsem tam docházel a vÏdycky jsem byl
otráven˘. Pro udrÏení stfiízlivosti jsem
nedûlal vÛbec nic. Taky jsem stfiízli-
vost vÏdy ‰idil nealkoholick˘m pi-
vem. Na léãení nám doporuãovali po
ukonãení léãby doléãování. Napfiíklad
chodit na Antabus, chodit na setkání
pacientÛ do léãeben, nebo náv‰tûvy
svého psychiatra. Já ‰el párkrát na 
setkání pacientÛ a pak jsem se na to
vyka‰lal. K psychiatrovi jsem sice 
docházel pravidelnû, ale o niãem to
nebylo.

TakÏe mezi alkoholiky jsem se do-
stal, aÏ jsem se zase propil do mû moc
známé beznadûje.

A právû ve spoleãenství AA nachá-
zím návod na stfiízliv˘ Ïivot - takov˘,
kter˘ jsem nikdy nechápal a nepoznal.
Taky jsem stále ve styku s alkoholiky
a stále si pfiipomínám, kdo jsem. 

Pomalu poznávám, Ïe pro udrÏení
stfiízlivosti musím na sobû pracovat.

Duchovní principy programu uzdra-
vování pro mû byly velkou neznámou.
Ve spoleãenství AA jsem poznal, Ïe
mnû nedûlá potíÏ je pfiijmout, pracovat
s nimi a pouÏívat je i v bûÏném Ïivotû.
Na nûco potfiebuji návod, nûco se 
musím uãit a nûco pfiichází samo a do-
spívám k tomu. Je pravda, Ïe jsem vá-
hav˘ a opatrn˘ a trvá mi del‰í dobu,
neÏ se k nûãemu rozhodnu. Také vím,
Ïe teprve drÏím v ruce kliku dvefií, za
kter˘mi je cesta k uzdravení. Vûfiím,
Ïe uÏ brzy dospûji k rozhodnutí otevfiít
tyto dvefie dokofián a vykroãím na tuto
cestu. Ve spoleãenství AA zaÏívám vû-
ci, které jsem nikdy nepoznal a chci
vûfiit tomu, Ïe je to teprve zaãátek 
mého stfiízlivého, spokojeného a vy-
rovnaného Ïivota.

Jeden AA z mnoha....


