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S· André Citroena Boskovice zorga-
nizovala charitativní sbírku pro dûti
Studenti stfiední ‰koly spoleãnû

se sv˘mi pedagogy uspofiádali vá-
noãní charitativní sbírku pro dûti
s tûÏk˘m Ïivotním osudem. âlovûk
má doma spousty vûcí, které nevy-
uÏívá, a pfiitom by je s radostí vyu-
Ïili jiní. Této my‰lenky se chytli
studenti na‰í ‰koly a cel˘ t˘den
pfied Vánoci pfiebírali od dárcÛ 
obleãení, hraãky, dûtské kníÏky, hy-
gienické a v˘tvarné potfieby ãi 
cokoliv jiného, co se hodí dûtem.
Vûci pro dûti pfiiná‰eli studenti i za-
mûstnanci ‰koly z rÛzn˘ch fiad – 

pedagogové, fieditel ‰koly, paní
uklízeãka i pan vrátn˘. S pfiib˘vají-
cí kupou vûcí byla atmosféra ve
‰kole ãím dál víc pozitivnûj‰í.
Získané vûci studenti poslední
‰kolní den pfied Vánoci nad‰enû
pfiedali charitativnímu zafiízení
Centrum „PRO” Boskovice. V rám-
ci této charity vûci putují dûtem po
celém Boskovicku. V‰em patfií 
obrovské podûkování. Sbírka se po-
vedla na jedniãku s hvûzdiãkou.
Dûláme rádi dobré skutky.

Text a foto: Mgr. Jana Kotlanová

Lehko se to fiekne a je‰tû lehãe-
ji napí‰e – jen tak – o nûkom dru-
hém. KdyÏ si to ãlovûk fiekne sám
o sobû, tak se lekne – co to blábo-
lím? To pfiece není pravda! MoÏná
trochu víc piju, nûkdy mû to „uje-
de”, ale já ne, urãitû NE!!! To ti
druzí, ti co leÏí u Kauflandu na ze-
mi, nebo zvracejí pfied hospodou,
to jsou alkoholici.

Já kdyÏ jsem pil, tak jsem se za
alkoholika nepovaÏoval. Byl jsem
pfiesvûdãen˘, Ïe to mám pod kon-
trolou – Ïe piju jen kdyÏ chci a kdyÏ
chtít nebudu, tak se jednodu‰e ne-
napiju. Vûfiil jsem tomu bezv˘hrad-
nû a hodnû dlouho se zdálo, Ïe je  to
pravda. Pak jsem se zaãal docela
nenápadnû propadat do baÏiny al-
koholizmu. Zaãal jsem doma dolí-
vat vodou, nebo ãajem upité lahve
alkoholu. Zaãal jsem si alkohol
schovávat do rÛzn˘ch skr˘‰í, zaãal
jsem lhát a pfietvafiovat se. Proã
jsem to zaãal dûlat nevím – ani dnes
po mnoha letech nevím. Jen si na to
vzpomínám. Chodil jsem do hospo-
dy si pokecat, ale pak jsem i do té
hospody pfiestal chodit a pil radûji
tajnû doma.

Dfiív jsem byl zábavn˘m spoleã-
níkem a platil druh˘m, pak jsem si
spí‰ pÛjãoval a ãekal, kdo mû pozve
na rum. Úplnû ke konci jsem pil ro-
vnou z fla‰ky, protoÏe se mnû ‰íle-
nû tfiásly ruce. A jen rum – dnes se
divím, Ïe jsem se neotrávil, protoÏe
to nebyl rum z BoÏkova, ale kdoví

odkud. Úplnû nakonec jsem uÏ mu-
sel pít po pár hodinách – ve dne,
v noci. Prakticky jsem vÛbec nevy-
stfiízlivûl – byl jsem nepfietrÏitû
„pod vlivem”. Dodnes si nevzpomí-
nám i na celé t˘dny, dokonce mûsí-
ce. To uÏ nebyly „okna”, ale stav
nepfietrÏitého deliria...... No, ale al-
koholik jsem nebyl – a byl jsem
o tom aÏ do konce pfiesvûdãen˘.

Skonãil jsem na DTOXu a v blá-
zinci v âernovicích, kde jsem si po-
byl 3,5 mûsíce. Z toho DTOXu si
moc nepamatuju, i kdyÏ jsem tam
byl 14 dní, tak zbylo jen pár útrÏkÛ
vzpomínek.

I na oddûlení ã. 4, kde jsem pro-
Ïil 3 mûsíce, jsem byl pfiesvûdãen˘,
Ïe já alkoholik nejsem.

Myslel jsem si, jakej jsem hrdi-
na, Ïe jsem to tam vydrÏel a od
manÏelky ãekal podûkování.

No, a jako z nûjaké kníÏky o al-
koholicích jsem se i já uÏ za t˘den
napil piva a za mûsíc znovu oÏral
jako prase. A teprve tehdy jsem si
nûjak uvnitfi sebe uvûdomil, Ïe asi
ten alkoholik jsem.

Nûjak˘m zázrakem jsem na‰el
kontakt na AA, zavolal, jestli
mÛÏu pfiijít a pak i sám osobnû
pfii‰el. No a na tom sv˘m prvním
mítinku jsem nahlas fiekl to, ãeho
jsem se tak dlouho bál – ahoj,
jsem Tomá‰, alkoholik. Fakt mnû
staãila ta hodinka, kdy jsem sly-
‰el poprvé v Ïivotû mluvit nepijí-
cí, stfiízlivé alkoholiky. Nûkolik
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mûsícÛ trvalo, neÏ mû pfie‰lo to
„baÏení” a my‰lenky na alkohol.
A nûkolik let trvalo, neÏ se z mé
hlavy „vykoufiily” v‰echny ty ‰í-
len˘ nesmysly, kter˘m jsem vû-
fiil.

Dnes uÏ fiadu let nepiju alko-
hol vÛbec, dokonce ani to pito si
nedám, ale i dnes se povaÏuju za
alkoholika.  Îiju úplnû normální,
v‰ední Ïivot, uÏívám si vnouãat
a dokonce si i víc rozumím
s manÏelkou. Tak nûjak si rozu-
mím i sám se sebou. âím dál tím
víc si povaÏuju té nové svobody.
No, a docela rád jsem i za toho
Boha, kter˘mu dûkuju kaÏdej den
za stfiízlivost. Kdybych to totiÏ
dokázal já sám (svojí vlastní sí-
lou), byl bych na sebe tak py‰nej,
Ïe uÏ bych se dávno „odmûnil”
alkoholem a znovu bych se topil
v té baÏinû. Takhle to v‰echno
beru jako dar – váÏím si toho,

vím, Ïe jsem proto nic moc neu-
dûlal a tak mû netrápí ta p˘cha
a mÛÏu klidnû a spokojenû Ïít. Se
mnou taky má rodina, kamarádi,
spolupracovníci.

To oznaãení „alkoholik” kter˘
mû dfiív tak pálilo, dnes beru
v klidu a s úsmûvem.

A tû‰ím se z toho, Ïe mÛÏu po-
máhat i druh˘m – alkoholikÛm,
jejich pfiíbuzn˘m, atd.

Dnes je asi málo lidí, co tuto
nemoc neznají z vlastního blízké-
ho okolí. A kaÏd˘, koho toto 
‰ílenství jen trochu zasáhne, tro-
chu postra‰í, dobfie ví, co to je za
bolest a trápení.

Rád bych pozval na PROMùNU
kaÏdého, kdo má potfiebu nûjak fie-
‰it svÛj problém, nebo má tento
problém v rodinû, anebo jen by rád
vûdûl, co jsme vlastnû zaã.

Tomá‰ alkoholik


