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V minulosti jsme ãtenáfiÛm
pfiedstavili skupinu Anonymních 
alkoholikÛ, která pÛsobí celore-
publikovû a jejímÏ cílem je podpo-
fiit ty, ktefií chtûjí zpfietrhat své 
okovy s alkoholem spojené. Dnes
zvefiejÀujeme dal‰í ze zpovûdí 
alkoholika, kter˘ svoji cestu bez 
alkoholu jiÏ na‰el. 

K alkoholu jsem se dostal po-
mûrnû brzy. Po prvé jsem byl opil˘
ve 12 letech a pamatuji si, jak mnû
bylo hroznû ‰patnû. Tehdy jsem si
fiíkal, Ïe uÏ nikdy nebudu pít… To

slovo NIKDY !!!!!!! V m˘ch 15 le-
tech uÏ byl alkohol v mém Ïivotû
bûÏnou vûcí. Taneãní zábavy, se-
znamování se s dûvãaty – to v‰ech-
no bylo daleko jednodu‰‰í, kdyÏ
jsem se tro‰ku pfiiopil.  Vût‰inou
jsem si pak ty konce zábav moc ne-
pamatoval, alkohol mû vÏdy pfie-
mohl. A znovu a znovu jsem si 
fiíkal, Ïe uÏ NIKDY nebudu pít, 
anebo ménû a bude to dobré.
Dopadlo to vÏdy stejnû. Vût‰inou
do mtrva. A to byl teprve zaãátek
mé pijácké kariéry. V mém zamûst-
nání byl alkohol lehce dostupn˘.

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

skupina AA PROMùNA Blansko
Oblastní charita
Komenského 19

Jirka: 603 170 835

Tomá‰: 603 781 471

aa.blansko@gmail.com

mítinky kaÏdou stfiedu od 17:30

skupina AA Svitavy
Fara âCE
Poliãská 3
Lenka: 608 050 840
Petr: 775 187 155
aa.svitavy@seznam.cz
mítinky kaÏdé úter˘ od 17:30

DÛsledky pití b˘vají katastrofální.
Foto: RePo

Malífi, ten to mûl pfiímo v popisu
práce. Moje pití se stupÀovalo a já
jednoho rána zjistil, Ïe nejsem
schopn˘ jít do práce, protoÏe jsem
nedokázal vystfiízlivût. Jednoduchá
rada kamarádÛ byla, dej si jedno na
spravení a bude‰ v pohodû. Do pÛl
hodiny jsem mohl zase normálnû
fungovat i pracovat. Ale absÈák se
zaãal projevovat a b˘valo mnû dost
‰patnû a takzvan˘ vypro‰Èovák to
vÏdy jistil. Nûjakou dobu to fungo-
valo, ale potom jsem musel pít uÏ
od rána, abych vÛbec pfieÏil. Stal
jsem se otrokem alkoholu a nemûl
jsem sílu pfiestat. Situace se zhor‰o-
vala. Tfieba jsem si ‰el v pátek na
veãer koupit cigarety a vrátil jsem
se domÛ aÏ v pondûlí v noci. VÛbec
nevím, kde jsem byl, ale jedno
jsem vûdûl pfiesnû – Ïe je to pûkn˘
prÛ‰vih. Moje manÏelka mnû to 
odpustila a já sliboval, Ïe uÏ se to
NIKDY nebude opakovat.

Jak je ten alkohol matoucí a moc-
n˘ nad ãlovûkem. Jindy jsem ‰el
s kamarády na jedno piveãko a pro-
bral jsem se druh˘ den v jiném mûs-
tû, aniÏ bych si cokoliv pamatoval.
Bez penûz, bez telefonu, ‰pinav˘, 
odfien˘, ale byl jsem rád, Ïe jsem to
v‰echno pfieÏil. To byly 2 – 3 denní
tahy, ale potom mnû uÏ nestaãil cel˘
t˘den. Bylo bûÏné, Ïe jsem odjel
v pondûlí a vrátil se tfieba za 5 nebo
6 dní. Zkou‰el jsem pít ménû, jen je-
den druh alkoholu, nepít kofialku, pít
jen o víkendu ale nebylo to nic plat-
né. Sám jsem si nedokázal pomoci.
Absolvoval jsem protialkoholní 
léãbu, kde jsem byl 3 mûsíce. Museli
mû zavfiít do léãebny, abych se neu-

pil k smrti. Po skonãení léãby jsem
si myslel, jak to mám zmáknut˘, a Ïe
to zvládnu sám. Jak˘ omyl!!!
Zpoãátku to ‰lo a já doopravdy 
nepil. Abstinence mû hroznû omezo-
vala a já zaãal trpût v˘ãitkami svû-
domí, pocitem viny jak a komu jsem 
ublíÏil. Byl to jen krÛãek se znovu se
uch˘lit k alkoholu. Dát si jednu, 
nebo dvû ‰tamprdle a ãlovûk zapo-
mene. Na‰tûstí jsem to ustál a svûfiil
se kamarádovi a kamarádce z léãeb-
ny a ona mû dovedla na mítink AA.

Koneãnû jsem se dostal mezi li-
di, ktefií o sobû fiíkají, Ïe jsou alko-
holici, ale nepijí. Jsou veselí a jsou
v naprostém pofiádku. Pochopil
jsem, Ïe jsem nemocn˘ z alkoholu,
ale s touto nemocí se dá spokojenû
Ïít, kdyÏ ãlovûk opravdu chce.
TakÏe nemusí b˘t vÏdy jen jedinou
moÏností protialkoholní léãebna,
ale staãí vyzkou‰et AA.

UÏ neslibuju, Ïe se NIKDY ne-
napiju – Ïiju dnes, tady a teì!!!

Jirka alkoholik


