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• v dobû nejvy‰‰ího sluneãního Ïáru 
vyhledávejte stín

• miminka a malé dûti nevystavujte pfiímému slunci

• chraÀte sebe a své dûti kloboukem, 
sluneãními br˘lemi a triãkem

• zvolte vhodn˘ stupeÀ ochrany odpovídající 
va‰emu typu kÛÏe

• aplikujte ochrann˘ pfiípravek v dostateãném 
mnoÏství a tûsnû pfied expozicí slunci

• aplikaci ãasto opakujte, obzvlá‰È po koupání, 
pfii pocení anebo po utfiení ruãníkem

Pozor na jarní slunce
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Využijte akci v našich lékárnách na vybrané přípravky na opalování 
a po opalování – předsezonní slevy. Nevztahuje se na již zlevněné zboží a akční nabídky.

Naše tělo potřebuje sluníčko, 
ale chraňte si kůži
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	 Nedávno	jsem	byl	na	návštěvě	v	Psy-
chiatrické	 nemocnici	 v	 Brně.	 Zastavil	
jsem	 se	 na	 protialkoholním	 oddělení,	
kde	jsem	kdysi	absolvoval	léčbu.
	 Tak	se	mně	vrátily	vzpomínky…
	 Se	 sestrou,	 která	 měla	 službu,	 jsme	
zavzpomínali,	 v	 jakém	 stavu	 jsem	 se	
tenkrát	dostavil.	Musel	jsem	si	na	cestu	
na	 to	 léčení	 dát	 ráno	 3	 panáky,	 abych	
tam	vůbec	dojel.	Samozřejmě	 jsem	šel	
přes	 záchytku,	 na	 oddělení	 musí	 člo-	
věk	nastupovat	střízlivý.	Viděl	jsem	tam	
pacienty	 a	 hned	 jsem	 se	 vrátil	 v	 čase.		
V	lednu	to	bylo	11	let,	co	jsem	nastoupil	
na	léčbu.	Tenkrát	mně	lékaři	a	sestřičky	
zachránili	život,	že	mě	nenechali	zemřít	
na	delirium.	Po	léčbě,	která	trvala	3	mě-
síce,	 jsem	 začal	 dojíždět	 na	 mítinky	

Osobní zpově alkoholika – Největší proměna mého života
V minulosti jsme čtenářům představili skupinu Anonymních alkoholiků, která působí celorepublikově a jejímž cílem je podpořit ty, kteří 
chtějí zpřetrhat své okovy s alkoholem spojené. Dnes zveřejňujeme další ze zpovědí alkoholika, který svoji cestu bez alkoholu již našel.

MŮJ ŽIVOT S ALKOHOLEM

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

Anonymních	 Alkoholiků	 do	 Brna.	 To	
byla	tenkrát	nejbližší	skupina	AA	v	oko-
lí.	Na	prvním	mítinku	jsem	seděl	vedle	
staršího	muže.	Já	byl	střízlivý	jen	4	mě-
síce	a	on	už	36	roků.	Vůbec	jsem	nechá-
pal,	 jak	 je	 to	 možné.	 Vydržet	 bez	 pití		
takovou	dobu!	Já	měl	problém	si	udržet	
střízlivost	do	druhého	dne.	Existuje	ná-
vod	na	střízlivý	život.
	 Anonymní	 Alkoholici	 mně	 ukázali	
cestu	 a	 už	 začínám	 12.	 rok	 střízlivého	
života.	 Stačilo	 jen	 zajít	 mezi	 lidi,	 kteří	
měli	stejné	problémy	jako	já	(nadměrné	
pití).	Já	říkám,	že	jsem	se	znovu	narodil	
a	začal	jsem	žít	nový	život.	Te	vidím,	
jak	ten	alkohol	změní	osobnost	člověka.	
Ztratil	 jsem	zdravý	rozum,	dělal	 šílené	
věci,	 choval	 se	 hrozně,	 svoji	 osobnost	

jsem	 neměl	 žádnou,	 přátelé	 se	 ode	 mě	
odvraceli	a	rodina	ta	trpěla	nejvíc.	V	AA	
jsem	našel	cestu	(bez	bolesti	a	dobrovol-
ně)	 a	 začal	 se	 pomalu	 vracet	 do	 doby,	
kdy	jsem	nepil.	A	změny	to	byly	a	jsou	
obrovské.	Od	návratu	z	léčebny	žiji	úpl-
ně	jiný	život.	Chu	žít,	poznávat,	cesto-

vat,	být	v	klidu,	v	pohodě,	nemít	strach,	
dluhy,	atd.
	 K	 návratu	 máme	 u	 nás	 v	 České	 re-	
publice	 přes	 70	 skupin	 AA,	 které	 jsou	
připraveny	 přijmout	 trpící	 alkoholiky.	
Věřte	mi,	že	to	stojí	za	to.	Život	máme	
jenom	jeden.	 Jirka alkoholik

Důsledky pití bývají katastrofální Foto: RePo


