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PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

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

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

 Ceny od 1700 Kã m2/rok a parkování zdarma.

e-mail: nemec@amica.cz, tel.: 605 248 400,
www.zamecekblansko.cz

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

Práce ve zdravotnictví je nároãná a nevdûãná. Ocení ji jen málokdo. Na urgentní pfiíjmy, JIP a interny jsou pfiiváÏeni
pacienti, o které se musí postarat sehran˘ t˘m profesionálÛ. Od fiidiãÛ sanitek, záchranáfiÛ, pfies sestfiiãky, aÏ po léka-
fie. A mnohdy nejde jen o zdraví, ale ãasto i o Ïivot.

Mezi tûmito pfiiváÏen˘mi pacienty
jsou i ti, ktefií sv˘m zjevem a chová-
ním pÛsobí na ve‰ker˘ personál odpu-
divû a depresivnû. Jsou ãasto sice zra-
nûní, ale spí‰ ‰pinaví, zanedbaní –
vulgární a agresivní. Dost ãasto fyzic-
ky napadají ty, co jim pfiijeli pomoci
a nûkdy se dostanou do nemocnic
s doprovodem policie. Nelze od nich
ãekat vdûk, ale spí‰e sprosté nadávky.

Jejich chování nejvíc „odnesou”
ti, co jim pomÛÏou z nejhor‰ího
a mnohdy zachrání i Ïivot.

Jsou to alkoholici, narkomani, li-
dé závislí na návykov˘ch látkách. Ti,
co se pfiíli‰ opili, nebo si vzali vût‰í
dávku – mnohdy v bezvûdomí, zranû-
ní, nebo s abstinenãními pfiíznaky.
Práce s nimi je naprosto demotivující
a zdá se také úplnû zbyteãná. Mnohé
tyto „pacienty” totiÏ pfiiváÏí sanitka
do nemocnice nûkolikrát do roka – ve
stejném stavu. Vût‰inou je to tak, Ïe
hned druh˘ den se proberou z koco-
viny, nebo absÈáku. V‰em, ktefií je
je‰tû vãera kfiísili k Ïivotu, vynadají,
podepí‰ou revers a hurá domÛ.

âasto se stává, Ïe pak skuteãnû ne-
mocn˘, nebo zranûn˘ ãeká na pomoc
marnû – tito závislí dokáÏou „zamûst-
nat” ve‰ker˘ personál sami. BohuÏel
je legislativa a celková situace u nás

momentálnû taková, Ïe je lékafii od-
mítnout nemohou, o tom, Ïe byli pod
vlivem alkoholu, nebo drog nesmí ni-
koho informovat. A musí je znovu
a znovu pfiijímat a zachraÀovat jim Ïi-
vot a nemûli by podlehnout pocitu
marnosti a zbyteãnosti. Hodnû lidí tu-
to péãi o závislé neschvaluje (jen aÈ
zdechnou), ale i tito lidé jsou nemocní.

Proã o tom pí‰eme? A jak to tak 
dobfie víme? My sami jsme totiÏ ti zá-
vislí - jsme ãlenové blanenské skupiny
Anonymních AlkoholikÛ PROMùNA.
Také o nás nejednou peãovali záchraná-
fii, sestfiiãky na pfiíjmov˘ch oddûleních
a lékafii. A Ïádného vdûku se tehdy od
nás nedoãkali. Jen té na‰í nenávisti ke
v‰em a ke v‰emu – té bylo vÏdycky 
vrchovatû.

Neb˘t jich jsme ale tento ãlánek
moÏná nikdy nenapsali. Chceme jim
takto dodateãnû vyjádfiit svoje podû-
kování, ocenit jejich trpûlivost a pé-
ãi. Rádi bychom zaãali „odspodu”.
Na‰e podûkování je zejména pro fii-
diãe sanitek a pracovníky záchranné
sluÏby Blansko a pro sestfiiãky na
JIP Blansko i na centrálním pfiíjmu
a internách blanenské nemocnice.
Hlavnû ty sestfiiãky vidí tu na‰i bídu
a cítí tu ‰pínu bezprostfiednû. Dále
pak v‰em lékafiÛm, ktefií se nenecha-

jí odradit na‰í arogancí a snaÏí se
nás léãit. A nemÛÏeme vynechat ani
ten „vr‰ek” - uÏ nûkolik let spolu-
pracujeme s fieditelkou MUDr.
Vladimírou Danihelkovou, tiskovou
mluvãí nemocnice Bc. Katefiinou
Ostrou a primáfikou MUDr.
NadûÏdou Formánkovou. Díky jim
se informace o moÏnosti stfiízlivého
Ïivota dostává k pacientÛm, vefiej-
nosti i k lékafiÛm z jin˘ch nemocnic.

NemÛÏeme vynechat mediální
pomoc paní Renaty Kuncové
Polické, vydavatelky ListÛ regionÛ,
která jako jediná na‰e pfiíbûhy jiÏ nû-
kolik let zvefiejÀuje. Byla úplnû 
první, kdo nám zaãal pomáhat.
ZvefiejÀováním na‰ich Ïivotních pfií-
bûhÛ a kontaktÛ na nás se dostanou
informace k vût‰inû lidí v okrese
Blansko a za to jsme vdûãní. Nikde
jinde v republice taková mediální po-

moc nefunguje, spolupracujeme se
skupinami i jinde a Listy regionÛ
jsou tímto v celé republice ojedinûlí.
âasto pfiijde na na‰e sezení nûkdo,
kdo je alkoholik nebo nûjak závisl˘,
potfiebuje pomoct nebo jen hledá 
cestu „ven” a ãetl o nás v Listech re-
gionÛ. Bez podpory a pomoci by se
na‰e nadûje na lep‰í Ïivot „ztratila”.
A tato nadûje (kterou my sami doo-
pravdy Ïijeme – bez alkoholu, bez
absÈákÛ) není jen pro ty závisláky,
ale je i pro jejich blízké. TakÏe je‰tû
jednou dûkujeme opravdu upfiímnû
a ze srdce za podporu, která se nám
dostává.  Bez jejich pomoci by totiÏ
k nám na mítink AA jen tûÏko mohl
nûkdo pfiijít. Jste to právû vy, ktefií
jim pomohli vzkfiísit nadûji, Ïe se
mohou uzdravit. Díky!

Tomá‰, b˘val˘ alkoholik

Podûkování za podporu


