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skupina AA PROMĚNA Blansko 
Oblastní charita
Komenského 19
Jirka: 603 170 835
Tomáš: 603 781 471
Dáša: 728 593 840
blansko@aamail.cz
mítinky každou středu od 17:30

skupina AA Svitavy 
Fara ČCE
Poličská 3
Lenka: 608 050 840
Petr: 775 187 155
svitavy@aamail.cz
mítinky každé úterý od 17:30

Práce máme dost. 
Možná hledáme právě Vás!

 Zaměstnanec montáže
 Obsluha linek   
 Obsluha strojů  
 Skladník 
 Seřizovač CNC strojů  
 a vícevřet. automatů

 
 Co nabízíme?

 
 Týden dovolené navíc 

 
 

 Finanční odměny 
 
 

 Příspěvek na  
penzijní připojištění   

 Věrnostní odměnu 
 
 

 Dotované stravování 
v závodní jídelně 

 
 

 Autobusovou dopravu v rámci Boskovic 
 

 Nadstandardní příplatky za směnnost a přesčasovou práci.

Zájemci se, prosím, hlaste na kontaktech:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128, 
e-mail: personal@novibra.com      

BŘEZEN                           Služba je sloužena od 8.00–13.00 hodin
6.3. MUDr. Tomaštíková Eva Adamov, Smetanovo nám. 327 722 907 551
7.3. MUDr. Semrádová Marie Sloup, Zemspol, 221 516 435 203

13.3. MUDr. Sládek Jiří Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319

Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.: 545 538 111. 
Ve všední dny od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

14.3. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
20.3. MUDr. Soldmannová Svatava Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
21.3. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
27.3. MDDr. Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128

MŮJ ŽIVOT S ALKOHOLEM
Pokračování ze str. 4
kvartálně. Vždy tajně, tak, aby to už má 
nynější přítelkyně nevěděla. Pak vše zjis-
tila, i mou minulost. Dostal jsem nůž na 
krk. Opět jsem delší dobu nepil, pak se 
rozjel a zase přestal, když to opět zjistila. 
A to trvalo několikrát. Když jsem se napil, 
trvalo to třeba měsíc v kuse, avšak na do-
raz. Brával jsem nemocenskou, protože 
jsem nebyl už schopen fungovat jako kdy-
si. Totální troska. Dělal jsem hrozné věci, 

které bych za střízliva neudělal. Už to ne-
šlo dál, byl jsem při poslední recidivě na 
dně. Přítelkyně zase přišla na to, že piju. 
Už jsem si myslel, že mě opustí. Málem 
jsem přišel zase o vše. 
 Byl jsem tak na dně, že jsem si přiznal, 
po tolika letech, že pití opravdu nemám 
pod kontrolou, jak jsem si myslel a roz- 
hodl jsem se, že začnu navštěvovat AA. 
Cestu, která je ověřená, že opravdu fun- 
guje. Viděl jsem to na mamce a mnoho 

lidech, které jsem z tohoto společenství 
poznal již v minulosti. Vše v podstatě 
stálo jen na tom si přiznat, že mám pro-
blém s pitím, že jsem nemocný a potřebu-
ji pomoc. A hlavně, že si už nesmím nikdy 
dát první sklenku. Do této doby jsem totiž 
asi stokrát zkoušel kontrolované pití. Ni-
kdy, opravdu nikdy to nebylo udržitelné. 
Stejně jsem to zkoušel pořád a pořád, ale 
marně. Kontrolované pití u mě nemělo 
smysl, nikdy se mi to nepodařilo. Když 
jsem začal číst Modrou knihu, bylo to 
úžasné. Vše tam bylo přesně popsané.  
Ve všem, co tam bylo, jsem se našel. 
Hlavně mi pomohla v tom, že se tam píše, 
že jsem nemocný. Alkoholismus je ne-
moc. Modrá kniha mě zachránila. Přede-
vším v tom, že kontrolované pití u nás al-
koholiků není možné. Konečně mi to 
docvaklo, že si musím dávat pozor na 
první sklenku. U mě by to bylo první pivo. 
 V poslední fázi jsem chlastal hlavně 

pivo. Teklo proudem. Volil jsem třeba tři 
najednou, pak část vyzvracel, protože žalu-
dek byl plný. Říkal jsem si vždy, jaká škoda 
toho vyvráceného piva. Jak jsem říkal. 
Modrá kniha mě zachránila. Věřím, že au-
toři knihy byli inspirováni Vyšší mocí, 
když ji psali. Od té doby jsem pochopil, že 
už nesmím pít, tedy si dát první pivo. Nebo 
lépe řečeno můžu si dát první pivo, ale pak 
budu zase v totálních sračkách. 
 Takže ne, že nesmím, ale nechci. V tom 
je podstatný rozdíl. Od té doby nepiju. 
Pracuji na krocích. Přestat pít byl pro mě 
jen začátek. Začal se mi díky programu 
měnit život. Dne 7. 2. 2021 to byl rok, co 
jsem se nenapil. Díky programu se mi 
zlepšila kvalita života. Nedávno jsem se 
oženil a žijí krásný život, který bych ne-
měl, kdybych nebyl v programu. Děkuji 
Bohu za to vše.

S pozdravem Michal – alkoholik ze skupiny 
(Proměna Blansko).


