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

Ahoj. Jmenuji se Danka a jsem
alkoholiãka... asi tak. 

Je‰tû dodám, Ïe jsem Polka
a v âeské Republice bydlím i pra-
cuji od ãervence 2017. Svoji 
cestu ke stfiízlivosti jsem zahájila
pfied ãtyfimi lety tím, Ïe jsem 
velice neochotnû vstoupila do ko-
munity anonymních alkoholikÛ.
Tehdy jsem si byla jistá tím, Ïe
jsem podlehla chvilkové hysterii,
a Ïe to je‰tû není tak hrozné.
BohuÏel se ale rychle ukázalo, Ïe
je to je‰tû hor‰í. 

Îe zoufale potfiebuji pomoc a Ïe
jsem se vlastnû nechtûnû pfiihlásila
o tu pomoc v pravou chvíli. 

Úplnû stfiízlivá jsem uÏ osmnáct
mûsícÛ. Chvíli trvalo, neÏ jsem 
zaãala poslouchat a vûfiit tomu, co
sly‰ím, neÏ jsem si pfiiznala, Ïe

jsem závislá a Ïe jsem bezmocná
vÛãi alkoholu. 

Nedávno jsem neãekanû ztratila
práci. A stejnû tak jsem ji neãekanû
na‰la v âechách. Pamatuji si, Ïe uÏ
v Polsku, kdyÏ jsem vûdûla, v jaké
oblasti âech bude moje nová práce,
jsem zaãala hledat skupiny
Anonymních AlkoholikÛ. Na‰la
jsem hned nûkolik v Brnû. ¤ekla
jsem si O.K., skupiny tu jsou, to
zvládnu. Pfiijela jsem. Po nûjakém
ãase aklimatizování pfii‰el nejvy‰‰í
ãas jít na setkání AA. A... objevila
se úzkost.

Oproti cizímu velkému mûstu
jsem se cítila malá, osamocená, 
opu‰tûná a bezmocná. Znovu jsem
koukala na internet a na‰la jsem
skupinu AA v Blansku. I pfies to, Ïe
mûsto bylo pro mû stejnû tak cizí, té
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DÛsledky pití b˘vají katastrofální.   Foto: RePo

my‰lenky jsem se chytla. Pfieãetla
jsem si o skupinû Promûna více 
informací. O tom kdy vznikla, co
dûlá, jaké má poslání. Vyrazila
jsem. Cítila jsem úzkost a trému
a zároveÀ nûjaké vnitfiní pfiesvûdãe-
ní, Ïe to bude v pohodû. Musím tam 

jenom dorazit a jít dovnitfi na setká-
ní. Pamatuji si, jak jsem ve‰la.
Pfiivítal mû Tomá‰. ¤ekla jsem mu,
Ïe nemluvím ãesky a Ïe rozumím
jen málo. VÛbec mu to nevadilo
a jin˘m úãastníkÛm setkání také ne.
Cítila jsem, jak do mû vstupuje no-

v˘ Ïivot, nová nadûje.
Do‰lo mi, Ïe pokud se
nevzdám cesty stfiízli-
vosti, tak se v kaÏdé ze-
mûpisné ‰ífice najdou li-
dé, ktefií mi podají ruku,
staãí jen natáhnout tu
svoji. Jsem neuvûfiitelnû
‰Èastná. Mám svoje lidi
v Blansku.

Takhle zaãala nová 
etapa mé stfiízlivé cesty,
v ãeské skupinû AA. Tak
se teì obracím na Tebe,
ãtenáfii. Pokud se alkohol
stal problémem, brání Ti
v normálním fungování,
pokud se Ti kvÛli alkoho-
lu pokazily vztahy, pokud
alkohol nadmûrnû polyká
Tvoje finance, niãí Ti
zdraví nebo jestli Tû
Tvoje pití zneklidÀuje,
pfiijì ve stfiedu v 17:30 na
ulici Komenského 19
v Blansku. Setká‰ se s ná-
mi a my se s Tebou 
podûlíme o na‰i sílu, 
zku‰enosti a nadûji.
Zdravím v‰echny a dûku-
ji skupinû anonymních
alkoholikÛ v Blansku za
to, Ïe je.
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