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„Áãka” v Blansku 
pomáhají uÏ 
sedm let

Áãka, AA, to jsou zkratky pro ná-
zev skupiny Anonymních alkoholikÛ.
Anonymní alkoholici (AA) je mezi-
národní svépomocná skupina pro oso-
by postiÏené alkoholismem. ZaloÏena
byla v roce 1935 Billem Wilsonem
a Bobem Smithem v Akronu v ame-
rickém státû Ohio. 

Tyto skupiny sdruÏují lidi, ktefií
mají problém s uÏíváním alkoholu.
V âeské republice je spoleãenství AA
od roku 1990 a dnes je zde více neÏ
60 skupin ve 41 mûstech. Jedna tako-
vá skupina AA Promûna funguje
v Blansku uÏ sedm let. Listy regionÛ
od zaãátku svého pÛsobení v okrese
Blansko s touto skupinou spolupracu-
jí, informují své ãtenáfie o osudech
vyléãen˘ch alkoholikÛ a informují
o schÛzkách, které v Blansku jednou
t˘dnû jsou. 

Ve stfiedu 21. listopadu 2018 jsem
se spoleãnû se zástupci dal‰ích orga-
nizací, se kter˘mi blanenská skupina
spolupracuje, zúãastnila v˘roãního
mítinku. V klidné, pfiátelské a sváteã-
ní atmosféfie, u ‰álku dobrého ãaje
a stolu s poho‰tûním, kde jsou si

v‰ichni rovni, jsem strávila dvû hodi-
ny povídání si o Ïivotû s alkoholem
a bez nûho… Povídání je anonymní,
nikoho z pfiítomn˘ch alkoholikÛ jsem
osobnû neznala. Jejich pfiíbûhy mû
dojaly a informace, jak dlouho kter˘
z nich abstinuje, byla úÏasná. Jak fiekl
na setkání alkoholik Emil: „Chodil
jsem si do hospody pokecat. A pak se
vÏdycky zase a zase napil. Teì si cho-
dím pokecat sem, do skupiny. UÏ ne-
piju, pokecám si, je to fajn.”

âlovûk si se slovem alkoholik
pfiedstaví trosku nûkde v parku na la-
viãce s „krabiãákem” v ruce, ale vylé-
ãení alkoholici jsou upravení, ãistí,
vstfiícní, chodí do práce a zafiadili se
zpût do Ïivota. A nejsou to jen oby-
ãejní lidé, fiemeslníci, dûlníci apod.
Stále ãastûji pod tlakem tfieba i pra-
covních povinností se stávají alkoho-
liky vysoko‰kolsky vzdûlaní lidé, do
kter˘ch by to ãlovûk vÛbec nefiekl.
SvÛj problém zaãali fie‰it skleniãkou
a ãasem se stali alkoholiky. Informace
od vedoucího blanenské skupiny
Tomá‰e, Ïe na základû Ïivotních pfií-
bûhÛ oti‰tûn˘ch v na‰ich novinách se

pfiicházejí svûfiit a pro pomoc noví
a noví alkoholici, mû utvrdila v tom,
Ïe „pomáhat” má smysl. 

Pfiijít mezi nû mÛÏe opravdu
kaÏd˘, chce to „jen chtít”. Jedin˘m
poÏadavkem pro ãlenství v AA je
touha pfiestat pít. Nemají Ïádné 
povinné poplatky ani vstupné, jsou
sobûstaãní díky vlastním dobrovol-
n˘m pfiíspûvkÛm. A kdyÏ nûkdo opût
zaãne pít? Neodsuzují ho. Sami vû-
dí, jak je tûÏké pfiestat. KdyÏ se pak
abstinující alkoholik zase vrátí
zpût? Na nic se nikdo neptá, nikdo
ho nesoudí, zafiadí se abstinující
zpût do skupiny. Anonymní alkoho-
lici nejsou spojeni s Ïádnou sektou,
církví, politickou organizací ãi ja-
koukoliv jinou institucí.

Mítinky jsou kaÏdou stfiedu od
17:30 do 18:30 na Oblastní
Charitû Blansko, Komenského 19.
A jsou pro kaÏdého - alkoholiky,
jiné závislé, pfiíbuzné alkoholikÛ,
nebo jen hosty. Kontakty na sku-
pinu PROMùNA - Jirka 603 170
835, Tomá‰ 603 781 471. E-mail:
blansko@aamail.cz 

Na v˘roãním mítinku byli pfiítomni
i ãlenové skupiny AA ze Svitav, s kte-
r˘mi blanenská skupina spolupracuje.
Spoleãnû zaji‰Èují informaãní mítinky
pro pacienty na psychiatrickém oddûle-
ní nemocnice ve Svitavách. Kontakty
na tuto svitavskou skupinu - Lenka
608 050 840. Petr 775 187 155. E-ma-
il:  svitavy@aamail.cz
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