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MKS LETOVICE 
vás zve

Vánoční jarmark
regionálních výrobků a specialit
neděle 27. 11. 2022, 14:00–19:00 h
Masarykovo náměstí, Letovice

Součástí programu je ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU v 17:00 h

Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice
www.pizzeria-venezia.cz

PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Tel.: 725 559 360, 516 453 977

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ
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 KUCHAŘ- MINUTK ÁŘ
 BRIGÁDNÍK Y NA ROZ VOZ

PIZZERIA VENEZIAVenezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

DÁRKOVÉ KUPÓNY V PRODEJI - POTĚŠTE SVÉ BLÍZKÉ

AA PROMĚNA  Blansko slaví a pomáhá dál

Přímo v Blansku působí skupina 
PROMĚNA, která v loňském roce 
oslavila už 10 let svého fungování. 
Schází se každou středu od 17:30 na 
Oblastní Charitě, Komenského 19.
Kontakt: 
Dáša 728 593 840   
Jirka 603 170 835    
Tomáš 603 781 471
e-mail: blansko@aamail.cz

Skupina AA ve Svitavách, kde se 
schází každé úterý od 17:30 na faře 
ČCE, Poličská 3.

Kontakt:
Petr 775 187 155   
Lenka 608 050 840
e-mail: svitavy@aamail.cz

V Brně jsou pak hned 3 skupiny AA:
FÉNIX má schůzky v po, st, pá, so, 
ne od 17:30
RENESANCE má schůzky každý 
čtvrtek od 17:30
U KAPUCÍNŮ má schůzky každé 
pondělí od 17:30
Kontakt: 773 080 550, 722 073 003   
e-mail: brno@aamail.cz

 Každý z nás to někdy zažil... 
Těžko se jen trošku nadechnout, člo-
věk se zalyká svou bezmocností  
a zbytečností. Ze všech stran se  
hrnou pohromy a špatné zprávy.  
Z malých problémů se stávají obrov-
ské balvany, které nás drtí na prach. 
Život není k žití, a když už si myslí-
me, že je nejhůř, tak se dozvídáme, 
že bude ještě hůř…
 Tak co dělat? Kam jít, aby mě ne-
srazilo auto, nebo nesežral kůrovec? 
Lehce se tak člověk obrátí k alkoho-
lu, jako pomocníku, rádci i utěšiteli. 
Znám to z vlastní zkušenosti a zažil 
jsem díky své závislosti na alkoholu 
mnohem víc, než bych chtěl. Propil 
jsem se až na své dno, odkud už ne-
vedla žádná cesta. Přede mnou pro-
past hlubší než Macocha a za zády 
zástup výčitek a pocitů marnosti. 
Stačil už jen hodně malinkatej krů-
ček…
 A právě v té chvíli jsem našel AA. 
Považuji to za zázrak, za Boží přízeň 
a dodnes jsem to nepochopil, i když 
už dávno jsem to přijal za své. Dnes 
jsem 13 let nepijící alkoholik, který 
prošel DTOXem a 3 měsíčním poby-
tem „v brněnském blázinci“. Odbor-
níci mně už nemohli dát žádnou na-
ději, moje šance se nějak zařadit do 
života byly nulové. Byl jsem na oddě-
lení č. 4 a byli jsme spíš lidským od-
padem, i ostatní pacienti z jiných 
oddělení se nám vyhýbali velkým 
obloukem.
 Ale já překročil ten svůj bludný 
kámen a začal jezdit do Brna na mí-
tinky AA. Pak jsme společně s dal-
ším kolegou založili skupinu AA  
v Blansku a nazvali jsme ji podle 
toho, co jsme sami zažili – PROMĚ-
NA.
 Vloni jsme mohli oslavit 10 let  
trvání. Letos, začátkem října jsme 
slavili i 10ti leté výročí dvou našich 
členek. Ani jedna už na PROMĚNU 
nechodí, ale žijí obě dvě střízlivě  
a i v dnešní nelehké době docela ra-

dostně. Jako první se u nás objevila 
Jana, a těžko by se mohl vymyslet 
neuvěřitelnější příběh. V té době 
jsme tam chodili tři postarší pánové 
a najednou se před námi zjevila do-
slova víla. Mladá a krásná žena, vy-
padající tak na 20 let. Co právě jí 
mohlo chybět? Skoro celý mítink 
proplakala a i nám třem zkuše- 
ným alkoholikům, mrazilo v zádech, 
když nakousla svůj životní příběh. 
Veškerá hořkost byla málo hořká  
a marnost byla málo marná. Zbyteč-
nost a zoufalství – výhled do bu-
doucna žádný. Tak asi tenkrát ten 
Bůh přišel na mítink mrknout taky. 
Možná, nebo asi, ale právě ona byla 
letos oslavit 10 let svého střízlivého 
života. O těch 10 let starší, mladá 

paní, která má dvě děti a žije normál-
ní život se vším všudy. Přestěhovala 
se a je dál činná v AA. Její radost 
byla opravdová a nakažlivá!
 Druhá, Jitka jen o něco málo starší 
přišla v zoufalé situaci, kdy se pro-
padla na dno. V té době se rozváděla 
a hrozilo, že přijde o své dvě dcery.  
I ona se v poslední chvíli zachytila  
té podané ruky. Zachránila nejen 
sama sebe, ale i své dcery, z kterých 
jsou dnes už dospělé ženy. Na mítin-
ky sice nechodí, ale vždy, když se 
potkáme, se k nám hlásí a i její radost 
ze života je přímo nakažlivá.
 Na tom říjnovém mítinku byla  
i jedna paní, která sem přišla prvně  
a výpovědi těch dvou „úspěšných“ 
alkoholiček ji oslovily. A byl zde  

I bez alkoholu se dá žít plnohodnotný a spokojený život

i 19letý mladík Michal, který k nám 
přišel nedávno na základě článku  
v Listech regionů. „Jak jsem si to 
přečetl, hned jsem věděl, že se tam 
musím jít podívat“, říkal. A taky on 
už zažil ve svém životě dost šíleností 
a hrůz.
 Program AA vůbec není jen o ně-
jakém úspěchu a dokonalosti, ale  
o všedním životě. Sice všedním, ale 
bez pocitů marnosti a zbytečnosti.  
O životě s radostí a poklidem, který 
právě v dnešní době může komuko-
liv přijít vhod.
 Moc děkujeme touto cestou paní 
vydavatelce Renatě Kuncové Polic-
ké, která pomáhá nám, ale i mnohým 
dalším. Zcela zdarma v Listech regi-
onů už dlouhou dobu vychází články 
o alkoholicích a oslovují veřejnost.  
I ona tím pomáhá tak trochu všem se 
i dnes nadechnout a podívat se na 
svoje problémy s nadhledem. Pomá-
há sdílet to, že se dá vykročit i z to- 
ho pomyslného dna znovu do života. 
Stačí málo – jen chtít. Každý z nás 
má tu možnost a jak praví staré po- 
řekadlo: „Když se chce, všechno 
jde“…  za PROMĚNU Tomáš alkoholik

Foto: Renata Kuncová Polická


