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Alkoholikem jsem se nikdy stát ne-
chtûl. Dodnes si pfiesnû pamatuji, jak
jsem s alkoholem zaãínal, jak dospûle
se cítil, jak jsem si uÏíval prvních opo-
jení, ale jak zle mi od poãátku b˘valo.
A právû nûkde tady, zejména pak na
vysoké ‰kole, se to narodilo.

Pfiesn˘ ãas, kdy jsem si alkoholem
zakládal na problém, si zkrátka nepa-
matuji. Ale o to více si uvûdomuji, ko-
lik starostí jsem si jím zpÛsobil.
Nehledû na to, Ïe kdykoliv jsem se jen
trochu napil, uÏ jsem nemûl vÛbec sílu
pfiestat, jedinou mojí my‰lenkou bylo
to, Ïe se chci napít zase, Ïe se chci 
opít. CoÏ se mnû nakonec vÏdycky do-
konale podafiilo.

Postupem ãasu jsem celou svoji
Ïivotní cestu alkoholu plnû podfií-
dil. V‰echny v˘lety, kter˘ch jsem
byl ochoten se zúãastnit, musely
b˘t na alkohol napojeny jako pu-
peãní ‰ÀÛrou. Îádná oslava se bez
alkoholu neobe‰la. Pil jsem jak ofi-
ciálnû, protoÏe jsem mûl v lednici
vÏdycky dostatek vína, tak i neofi-
ciálnû, kdyÏ jsem si obãas nûkde
schoval vodku, abych si mohl úro-
veÀ své hladiny urãovat sám.
Mnohokrát se mi stalo, Ïe jsem tro-
chu ochutnal alkohol i sv˘ch kama-
rádÛ, napfiíklad slivovici, a poté
jsem uÏ ji musel celou dopít, vût‰i-
nou velmi rychle, bez ohledu na ná-
sledky, které se pochopitelnû velmi
záhy dostavily.

Kolik dÛleÏit˘ch vûcí jsem si
v Ïivotû díky alkoholu pokazil, ko-
lik lidí jsem pouráÏel. Dlouho mnû
v‰ak trvalo, neÏ jsem pochopil, Ïe
zkrátka problém s alkoholem mám
a je‰tû déle neÏ jsem se rozhodl mu
pfiestat naslouchat. Ze zaãátku jsem
se snaÏil o kontrolované pití. To mû
v‰ak vÏdycky po nûjaké dobû opus-
tilo, protoÏe jsem se cítit jako vítûz
v souboji s ním a znovu mu podle-
hl. Pak jsem nûjakou dobu nepil
s tím, Ïe se k tomu po urãité dobû 
opût vrátím, po návratu jsem ale pil
je‰tû více neÏ dfiív. Neosvûdãilo se

mi ani urãení data posledního napi-
tí, protoÏe do té doby jsem pil, jako
bych mûl umfiít a potom jsem to vy-
drÏel tfieba pouze nûkolik dní.

Nakonec se jedinou moÏností 
ukázalo zaãít Ïít stfiízliv˘m Ïivotem,
k ãemuÏ jsem se uch˘lil z velikého
zoufalství, kdyÏ uÏ to vypadalo, Ïe
bych mohl v‰echno ztratit. Vyhledal
jsem skupinu AA a zaãal ji pravidel-
nû nav‰tûvovat. Poznal jsem lidi,
ktefií na tom byli velmi podobnû ja-
ko já, jejichÏ Ïivotní pfiíbûh byl veli-
ce podobn˘ tomu mému. A z jejich
tváfií a slov jsem jednoznaãnû vyãe-
tl, Ïe b˘t stfiízliv˘ je obrovsk˘m da-
rem. Vypl˘valo mi to i z pfiíbûhÛ,
které jsem na setkáních sly‰el, ãím
v‰ím si tito lidé museli projít, co
v‰echno ztratili a jak jim Ïivot bez
alkoholu otevfiel nejen mysl, ale
prakticky i cel˘ svût. Mezi nimi jsem
poznal, Ïe nejsem zkaÏen˘ ãlovûk.

A také jsem s nimi pochopil, Ïe
Ïít bez alkoholu lze. ProtoÏe jsem
v‰ak alkoholik, vím, Ïe riziko k ná-
vratu je velké, Ïe v‰e mÛÏe skonãit
po vypití jediné skleniãky. A jak my
fiíkáme, proto se jí pro dne‰ek vy-
hnu. Nevím, zda tomu tak bude
i zítra, pozítfií, ale dnes ano! ¤íkám
si to kaÏdé ráno a funguje to. ChuÈ
na alkohol mi postupnû odeznûla,
zaãal jsem myslet na jiné vûci. 

UÏ více neÏ rok si takto uÏívám
stfiízlivého Ïivota. Zjistil jsem, jak
je Ïivot krásn˘, kolik vûcí se v nûm
dá proÏít, jak ‰Èastn˘ koneãnû jsem.
UÏ nemusím pít, abych získal ener-
gii, kterou jsem alkoholem ztrácel,
uÏ ji prostû mám. Moji blízcí se
o mû mohou opfiít, jejich Ïivot mû
zajímá, jsem ‰Èastn˘, kdyÏ jim mo-
hu udûlat radost. A kolik nov˘ch
vûcí jsem zaãal. A kolik zajímav˘ch
knih jsem pfieãetl, kolik zajímav˘ch
lidí poznal. UÏ zase vím, Ïe stojí za
to Ïít, jak nutné je uÏívat si okamÏi-
kÛ ‰tûstí i okamÏikÛ v‰edních.

Návrat k alkoholu nemohu ni-
kdy stoprocentnû vylouãit, bylo by
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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

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

DÛsledky pití b˘vají katastrofální.   Foto: RePo

ale chybou spadnout zase na zaãá-
tek a pfiijít o v‰echno to krásné, co
jsem díky stfiízlivosti nalezl.

Nehledû na to, Ïe bych se k ní uÏ
nemusel ani nikdy vrátit…

Martin, jeden AA z mnoha…
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• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah
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