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Firma byla založena 10. ledna 1991 a od té doby se věnuje 
výrobě dámských dederonových a bavlněných  zástěr, 

pánských trenýrek a polštářků ve tvaru zvířátek. 
Všechny výrobky jsou vyráběny 

v konfekčních a nadměrných velikostech. 
Vzory se průběžně a pravidelně mění.

NAŠE VÝROBKY NAKOUPÍTE V SÍDLE FIRMY YVONNE KREJČOVSKÁ FIRMA, CHRUDICHROMY č. 71
Telefon: 604 810 748 nebo 516 454 087, Iva Unčovská nebo Daniela Mazalová, e-mail: iva.uncovska@seznam.cz

Důsledky pití bývají katastrofální Foto: RePo

Svět očima alkoholika
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. Tomáš ze skupiny AA PROMĚNA v Blansku připravil pro naše čtenáře zodpo-
vězení zajímavých otázek, které si mnozí alkoholici kladou… třeba to někomu pomůže k překonání studu nebo strachu a přijde …
	 Otázky…
	 Otázky,	které	nově	příchozí	kladou	nej-
častěji.	 Otázky,	 které	 jsme	 si	 my	 sami	
kladli	ve	chvíli,	kdy	jsme	poprvé	kontak-
tovali	společenství	AA.
	 Jsem	alkoholik?
	 Když	často	vypijete	víc,	než	jste	původně	
chtěli,	pokud	se	kvůli	pití	dostáváte	do	potí-
ží,	 trpíte	 výpadky	 paměti	 způsobenými	
nadměrným	pitím,	 je	možné,	že	 jste	alko-	
holik.	Pouze	vy	sami	můžete	říci,	zda	jste		
alkoholik.	Nikdo	v	AA	vás	nebude	diagnos-
tikovat,	zda	alkoholikem	jste,	nebo	ne.
	 Co	mohu	udělat,	když	mi	moje	pití	způ-
sobuje	problémy?
	 Vyhledejte	pomoc,	 třeba	u	Anonym-
ních	alkoholiků.	Nebute	sami	a	nebute	
pasivní!
	 Kdo	jsou	Anonymní	alkoholici?
	 Jsme	 společenství	 lidí,	 kteří	 ztratili	
schopnost	ovládat	své	pití	a	dostali	se	do	
těžkých	situací,	které	byly	přímým	důsled-
kem	našeho	pití.	Pokoušíme	se	vytvořit	si	
uspokojivý	způsob	života	bez	alkoholu	–	
většina	z	nás	úspěšně.	Zjistili	jsme,	že	pro	
to	potřebujeme	pomoc	ostatních	alkoholi-
ků	ve	společenství	AA.
	 Jestliže	navštívím	setkání	AA,	zavazu-
je	mě	to	k	něčemu?
	 Ne.		AA	si	nevede	žádné	členské	zázna-
my,	ani	neeviduje	účast	na	setkáních.	Ne-
musíte	 na	 sebe	 nic	 prozrazovat.	 Nikdo	
vám	nebude	dělat	žádné	problémy,	pokud	
nebudete	chtít	v	našem	programu	dál	po-
kračovat.
	 Co	 se	 stane,	 když	 potkám	 lidi,	 které	
znám?
	 Budou	 na	 setkání	 ze	 stejného	 důvodu	
jako	 vy.	 Neprozradí	 vaši	 identitu	 lidem	
mimo	společenství.	V	AA	budete	mít	to-	
lik	anonymity,	kolik	si	budete	sami	přát.	
Toto	je	jeden	z	důvodů,	proč	se	jmenujeme	
Anonymní	alkoholici.
	 Co	se	děje	na	setkáních	AA?
	 Setkání	AA	může	mít	několik	různých	
formátů,	ale	na	každém	najdete	alkoholi-
ky,	kteří	mluví	o	tom,	co	alkohol	provedl	
s	 jejich	 životy	 a	 jak	ovlivnil	 jejich	osob-
nost.	Co	udělali,	aby	si	pomohli,	a	jak	je-
jich	životy	vypadají	nyní.
	 Jak	mi	to	pomůže	s	řešením	mého	pro-
blému?

	 My	v	AA	víme,	jaké	to	je	být	závislý	na	
alkoholu	 a	 nebýt	 schopen	 dodržet	 sliby	
přestat	 pít,	 které	 jsme	 dávali	 sami	 sobě	
a	svým	blízkým.	Nejsme	profesionální	te-
rapeuti.	Naší	 jedinou	kvalifikací	 pro	po-
moc	druhým	při	uzdravení	se	z	alkoholis-
mu	 je	 skutečnost,	 že	 my	 sami	 jsme	
přestali	pít.	Problémoví	konzumenti	alko-
holu,	 kteří	 k	 nám	 přicházejí,	 zjistí,	 že	 je	
možné	 se	 uzdravovat,	 protože	 vidí	 na	
vlastní	oči	lidi,	kteří	to	dokázali.
	 Proč	 pokračují	 členové	 AA	 v	 návště-
vách	setkání	i	potom,	co	byli	vyléčeni?
	 V	AA	věříme,	že	vyléčení	z	alkoholis-
mu	 neexistuje.	 Nikdy	 se	 už	 nemůžeme	
vrátit	 k	 normálnímu	 pití	 alkoholu,	 naše	
schopnost	udržet	si	od	alkoholu	odstup	zá-
visí	 na	 udržování	 fyzického,	 mentálního	
a	duševního	zdraví.	Dosahujeme	toho	po-
mocí	pravidelných	návštěv	setkání	a	uplat-
ňování	všeho,	co	 jsme	se	na	nich	naučili		
v	 našem	 všedním	 životě.	 A	 navíc	 jsme	
zjistili,	 že	 pomoc	 druhým	 alkoholikům	
nám	pomáhá	udržet	vlastní	střízlivost.
	 Jak	se	mohu	stát	členem	AA?
	 Členem	AA	se	stanete	okamžikem,	kdy	
to	 sám	o	 sobě	prohlásíte.	 Jediným	poža-
davkem	pro	členství	v	AA	je	touha	přestat	
pít.	 Mnoho	 z	 nás	 z	 toho	 nebylo	 zrovna	
nadšeno,	když	jsme	poprvé	přišli	do	AA.
	 Kolik	stojí	členství	v	AA?
	 V	AA	nemáme	žádné	povinné	členské	
poplatky.	Ve	skupině	AA	se	na	setkání		
obvykle	 vybírají	 dobrovolné	 příspěvky,	
abychom	 pokryli	 nájemné,	 občerstvení	
apod.	Každý	z	členů	přispívá	částkou,	kte-
rou	považuje	za	vhodnou.
	 Je	AA	náboženskou	organizací?
	 Ne.	 AA	 není	 spojeno	 s	 žádnou	 nábo-
ženskou	organizací.

	 Ale	 i	 přesto	 se	 v	 AA	 hodně	 mluví	
o	Bohu,	že	ano?
	 Většina	členů	AA	věří,	že	jsme	řešení	
našeho	problému	nenašli	díky	naší	vlastní	
silné	vůli,	ale	díky	síle,	která	je	větší	než	
naše	vlastní.	Nicméně,	každý	si	pojmeno-
vává	tuto	sílu	podle	svých	představ.	Mno-
ho	lidí	ji	nazývá	Bohem,	jiní	si	myslí,	že	je	
to	skupina	AA,	a	mnozí	další	v	ni	nevěří	
vůbec.	V	AA	je	místo	pro	všechny	skupi-
ny	věřících	i	nevěřících	lidí.
	 Mohu	 na	 setkání	 AA	 přivést	 rodinné	
příslušníky?
	 Ano,	rodinní	příslušníci	se	mohou	zú-
častnit	„otevřených”	setkání	AA.	Na	po-
drobnosti	 se	 zeptejte	 kontaktního	 člena	
místní	skupiny.

	 Jaká	doporučení	dáváte	nově	přícho-
zím?
	 Vlastně	téměř	žádná,	je	to	na	každém	
jednotlivci,	jak	on	sám	chce,	nebo	nechce.	
Může	brát	to,	co	potřebuje	a	dál	záleží	už	
jen	na	něm	samotném.
	 Jak	mohu	AA	kontaktovat?
	 Najděte	 si	Anonymní	alkoholiky	přes	
internet,	dnes	jsou	skupiny	ve	všech	vět-
ších	městech.	Nezapomeňte,	že	alkoholis-
mus	je	progresivní	nemoc.	Berte	ji	vážně,	
a	to	i	v	případě,	že	se	nacházíte	v	počáteč-
ním	stádiu.	Alkoholismus	zabíjí.	Dřív,	než	
ale	 zabije	 Vás,	 tak	 rozvrátí	 Vaši	 rodinu		
a	 poznamená	 Vaše	 blízké.	 Jestliže	 jste		
alkoholik	a	budete	pokračovat	v	pití,	Váš	
stav	se	časem	jedině	zhorší.

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


