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Když Ježíš říkal učedníkům, že přijde 

doba, kdy jejich radost od nich nikdo 

neodejme, měl na mysli dobu 

budoucí, kdy se člověk dostane do 

Božího království. V současné době se 

to může stát jen tak, že člověk zemře 

s vírou ve Spasitele. Normální ale je, že 

nikdo zemřít nechce a o život, pokud 

je v ohrožení, se pere a je to tak dobře. 

Pod slovem radost si každý představí 

asi něco jiného. Biblicky přeloženo to 

znamená smích, něco, co strhuje 

k veselí, úplné bezpečí, úplná 

bezstarostnost. V Božím království to 

bude setrvalý stav, který nebude ničím 

a nikým přerušen. Ani člověkem, ani 

okolností. Nebude moci vzniknout 

stres, ani deprese, nebude bolest, slzy, 

nemoc atd.  

O současné době, pokud srovnám 

budoucí zaslíbení s reálným žitím, pak 

musím říci, že to, co je zaslíbeno pro 

budoucnost, v současnosti prožíváme 

jen jako světlé chvilky. Jak dlouho ti 

v životě trvá úplná bezstarostnost? 

Úplné bezpečí? Je vůbec den, kdy si 

člověk s ničím neláme hlavu, nemá 

žádnou starost? Co bude s ním, nebo 

blízkými, dětmi, aby dojely, aby se 

nestalo to, či ono atd. Pokud by to byl 

den, dva, bylo by to opravdu hodně. 

Někdy stačí jeden telefon, mejl a 

pohoda je pryč. Upřímně si myslím, že 

úplná bezstarostnost v tomto světě 

ani neexistuje. Myslím, že vnitřní stav 

a rozpoložení duše v těch zaslíbených 

věcech si neumíme ani představit, 

protože jsme to nikdy nezakusili. 

V tomto žití máme a budeme mít 

světlé chvilky. Jak říká Písmo, v den 

dobrý užívej dobrých věcí, v den zlý, 

buď bedliv. Užij si to, co je dobré, 

v den zlý ale dávej pozor. Buď na 

stráži, bdělý, pozorný, ostražitý. Jsou 

to chvíle, kdy je potřeba dávat pozor 

na každý krok, každé slovo, protože je 
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to čas, kdy je blízko pád a nebezpečí. 

O dobré časy se někdy připravíme 

sami, někdy nás o ně připraví jiní lidé a 

jindy to jsou věci, které přijdou a bez 

pozvání se ti nastěhují do života a 

nemají se k odchodu. To ale nic 

nemění na tom, že Boží zaslíbení trvají, 

Boží rady se nemění a cíl našeho 

putování zůstává na svém místě. 

Splněná žádost je strom života, ale 

dlouhé čekání zemdlívá srdce. Určitě 

bych všem přál, aby měli hodně 

splněných žádostí, o kterých se dá říct, 

že jsou dobré, protože člověk 

pookřeje, povzbudí ho to, nabere sil. 

No a v čase toho čekání musíme 

hledat pokoru a trpělivost. Nevím, 

nakolik rozhodujeme o tom, čeho 

bude víc. Dobré ale je, že víme, co 

v který čas dělat a čeho se držet. 

 

Petr Rýgl

jsem se narodil jako běloch, což ze 

mne teď, ať se mi to líbí nebo ne, dělá 

rasistu. 

Jsem státní finanční úředník a v 

mravní oblasti jsem konzervativní, což 

ze mne podle dnešních měřítek dělá 

fašistu. 

Jsem heterosexuál, což ze mne podle 

některých lidí dělá homofoba. 

Nejsem v odborech, což ze mne dělá 

zrádce dělnické třídy a spřežence 

velkopodnikatelů. 

Jsem křesťan, což mi nyní dává 

nálepku nevěřícího. 

Věřím ve Druhý dodatek Ústavy o 

právu na zbraň, což ze mne dělá 

příslušníka lobby prosazující střelné 

zbraně. 

Je mi přes sedmdesát, což ze mne dělá 

dědka k ničemu. 
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Přemýšlím a používám rozum. Proto 

velice pochybuji o tom, co mi 

vykládají mainstreamová média, což 

ze mne určitě dělá reakcionáře. 

Jsem hrdý na své dědictví a na naši 

domácí americkou kulturu, což ze mne 

dělá xenofoba.  

Cením si bezpečí svého i své rodiny a 

oceňuji význam policie a právního 

systému, což ze mne dělá 

pravičáckého extrémistu. 

Věřím v tvrdou práci, čistou hru a 

spravedlivou odměnu podle zásluh 

každého jednotlivce, což ze mne dnes 

dělá antisocialistu. 

Věřím v obranu a ochranu vlasti ku 

prospěchu všech občanů a jako úkol 

pro všechny občany, což ze mne nyní 

dělá militantního aktivistu. 

(Nedávno mne a mé 

přátele jedna znechucená babizna 

nazvala „bandou šibeničníků“.) 

Prosím, pomozte mi domluvit se s 

mým novým já … už si totiž vůbec 

nejsem jist, kdo vlastně jsem! 

Rád bych všem svým přátelům 

poděkoval, že při těchto prudkých, 

nově objevených změnách v mém 

životě a myšlení stojí při mně! 

Nedokážu si vůbec představit nebo 

pochopit, co se to se mnou tak náhle 

stalo! 

Divná věc … už to všechno trvá něco 

přes sedm nebo osm let! . . . Jako by 

všech těch bláznivin nebylo ažaž na to, 

aby se s nimi člověk dokázal 

vypořádat. 

Bojím se teď jít už i na veřejný 

záchodek, ať už mužský nebo ženský! 

 

Sepsal přítel Dana Drápala z Ameriky, 

přeložila Ivana Kultová 
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Podobenství o hřivnách jsem četla už několikrát. Vždy jsem nechápala, proč ten chudáček, 

který má jen jednu hřivnu, tak o tu jednu jedinou hřivnu ještě přijde. Jeho hřivna je dána 

někomu, kdo už má deset hřiven. Takový člověk už přece tu jedenáctou nepotřebuje?!? Ale 

v poslední době mě Bůh přesvědčil o opaku.  

Do jednoho sboru chodí 3 mladí kluci: Honza, Petr a Tomáš. Řekněme, že třeba Honza je tím 

prvním služebníkem, který dostal pět hřiven. Honza je velmi aktivním členem sboru: občas 

si připraví malé slovo na mládež, modlí se za nemocné kamarády ve škole, pomáhá při 

přípravě mládežnických víkendových akcí a občas si vezme nedělku a hraje na klavír v církvi 

chvály. Díky tomu, že využívá dary, které obdržel, navíc dostává další hřivny - schopnost 

zpívat chvály Bohu, další nápady na kvalitní slovo, herecké schopnosti. To neznamená, že by 

Honza měl dělat všechny činnosti najednou. Některé už z časových důvodů dělat nemůže. 

Je ale ochoten a připraven být Bohu k dispozici.  A hřivny, které dostal, zkouší aktivně 

využívat. 

Petr je tím druhým služebníkem, který si občas vezme nedělku a uklidí židle po kázání. I on 

dostává další hřivny - nápady na přípravu slova na mládež a dar modlitby. I on si sedne večer 

k počítači a zkusí napsat první řádky slova na mládež a pomodlí se za nemocnou tetu.  

Tomáš je tím třetím služebníkem. Do církve se mu chodit moc nechce, ale občas tam teda 

zajde. Po kázání rychle uteče nebo jen čeká, kdo se ho zeptá, jak se mu daří a jak ho povzbudí. 

"Proč za mnou dnes nikdo nepřišel? Já přece nemám čas dělat něco navíc. Mám třísměnný 

provoz, takže jsem v neděli buď unavený nebo pracuji. Navíc nemám schopnosti věnovat se 

dětem nebo zpívat nebo kázat, takže ani nic dělat nemůžu." I když měl tento služebník 

schopnost věnovat se dětem v nedělce, tuto schopnost ztrácí, protože ji nevyužívá. Ten, kdo 

mu hřivnu dal, nazývá Tomáše líným služebníkem. Ani se nepokusil se svou hřivnou něco 

udělat. Ani jednou si nevzal nedělku. Nešel se na ni ani jednou podívat, jestli by tam mohl 

pomoci.  Ani nepřemýšlel, co by mohl v církvi dělat. 

 Bůh raději jeho hřivnu předá prvnímu služebníku, protože ten ji náležitě využije. Proč má 

být u třetího služebníka zakopána? Každá hřivna je totiž jiná. Podle tohoto podobenství záleží 

hlavně na tom, jestli ty schopnosti, které služebník má, dá Bohu k dispozici. I když to může 

být ze začátku jen 1 min. času a jeho dvě ruce a nohy. Třeba tím, že uklidí židle po 

shromáždění. Schopnosti, které služebník službou získá, může použít nejen v církvi, ale slouží 

mu i v běžném životě (např. dar pěkně zpívat). A tak i když je dnes jeden služebník 

obdarovanější než druhý, neznamená to, že druhý služebník se díky tomu, že se dá Bohu k 

dispozici, nestane v budoucnu obdarovanějším.  

Teď už rozumím, že jednání toho, kdo majetek spravuje (Bůh), je rozumné. 

Irena Peterková
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OZNÁMENÍ… 

neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka, 

Denisova 400, Jičín
 

červenec 

9. července  J. Smolík 

16. července P. Rýgl 

23. července P. Rýgl 

30. července J. Smolík 

srpen 

6. srpna  P. Rýgl 

13. srpna  M. Peterka 

20. srpna  P. Rýgl 

27. srpna  P. Rýgl 
 

Přes prázdniny nejsou, začínají opět první 

týden ve školním roce. 

3. září, 14 h u Rýglových 

 

Přes prázdniny není, nebo dle dohody 

mládeže. 
 

neděle 30. července a 27. srpna

35 dospělých 

6 nezletilých 

13 dětí  

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 
 

https://www.facebook.com/ksjicin 
 
 
 
 
Kéž na všech prázdninových cestách 
jdeme správným směrem :-) 
 
 
 
 

 

http://www.ksj.cz/
mailto:vinice@ksj.cz
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PŘÍBĚHY 

    

UŽIVATELŮ 

  

QUO 

  

VADIS? 
  

  

  

texty z   autorské ho   čtení  příběhů uživatelů   

ze dne 8.  června 2017   

  

  

  

Děkujeme všem,  kteří souhlasili    

s   otisknutím  svých  slov a  příběhů.    

Armáda spásy, Dům pod svahem  -   služba následné péče    

Pod Svahem 1, 736 01 Havířov , t el.: 773   770   1 59 (773   770   158)   

http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov / haviro v - du m - po d - svahem /   

  

http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-dum-pod-svahem/
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Příběh první:   

Na Domeček jsem přišel 25.2.2016 z psychiatrické nemocnice v Opavě, kde jsem 

absolvoval tříměsíční léčbu závislosti na alkoholu. Prožíval jsem pocity nejistoty 

očekávání a trochu také strachu. Přesto, že jsem byl ujištěn terapeuty v Opavě o mém 

správném rozhodnutí, obava z neznáma udělala svoje. Podotýkám, že jsem v 

Havířově nikdy předtím nebyl. Čekalo mne ovšem velmi příjemné překvapení. Byl 

jsem vstřícně přijat jak terapeuty, tak uživateli Domečku.  

I přesto, než jsem se zabydlel a rozkoukal, nebyl začátek úplně lehký. Téměř okamžitě 

jsem začal pracovat na nejdůležitějších restech, které jsem si způsobil svou závislostí. 

V první řadě jsem se zaměřil na zdraví. S pomocí svého mentora jsem si našel 

praktického lékaře, psychiatra, očního lékaře, zubaře a ortopeda. Za největší úspěch 

v této oblasti považuju operaci šedého zákalu a pravidelnou návštěvu zubaře.  U 

ortopeda je to ale spíš běh na delší trať. Také jsem si vyřídil nový občanský průkaz a 

zaregistroval jsem se na sociálce v Havířově.  

Nedílnou součástí pobytu na Domečku jsou ale také sportovní a kulturní akce. Hlavně 

co se týká sportovních akcí, se mi po příchodu sem neobyčejně dařilo. Připomenu jen 

první místo na turnaji v Bocci našeho družstva. Sportovních akcí bylo mnoho.  Z 

kulturních zážitků vzpomenu jen na divadelní vystoupení s názvem "Nebe, peklo, ráj".  

Součástí pracovní terapie jsou různé činnosti od úklidu až po starost o hospodářská 

zvířata. Já jsem měl asi po dvou měsících to štěstí, že mi bylo přiděleno takzvané PSG, 

což jsou psi, slepice, garáž. Jelikož mne kynologie provází celým životem, velmi mě to 

potěšilo.  

Můj život tím získal na pravidelnosti a smyslu bytí, což mi v předešlých letech 

závislosti chybělo a vytrácelo se do nenávratna. Od příchodu na Domeček jsem se 

postupně psychicky stabilizoval a získával představu, co dál se svým životem. Vše, co 

dělám, se snažím dělat s rozmyslem a nedělat předčasné závěry. Jako jediný svůj 

neúspěch považuju svůj ortopedický problém, který ovšem vyžaduje dlouhodobější 

řešení.  

Nedávno jsem se zúčastnil Sociofaktoru. Snad mi nabyté vědomosti pomůžou při 

orientaci na trhu práce a také najít zaměstnání.  

V poslední fázi pobytu na Domečku bych se chtěl věnovat hledání pro mne vhodné 

práce, chtěl bych navštívit svou dceru, která bydlí v Brně a v neposlední řadě jsem 
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tady k dispozici služebně mladším kolegům a to hlavně radou. Samozřejmě si chci 

udržet stejný přístup ke svému zdraví. Od zaměstnanců očekávám jen stejně dobrý 

přístup jako dosud. V tomto směru bych chtěl zvlášť zmínit slečnu Moniku, která  pro 

nás dělá skvělou práci.  

 

Příběh druhý:   

Jmenuji se Petr, pocházím z Ostravy, kde jsem s výjimkou několika let, bydlel celý 

život. Je mi 58 let, jsem 2× rozvedený, z každého manželství mám jedno dítě: syna  a 

dceru.  

Do 51 let jsem vedl (dalo by se říct) běžný život se všemi jeho radostmi a strastmi, 

tzn. chronologicky: škola, vojna, zaměstnání, podnikání, znova zaměstnání. Co se 

týče profese, většinou nižší nebo střední management ve Vítkovicích, později v 

EVRAZu vedoucí výstupní kontroly, přejímač. V podnikání bylo hlavním oborem 

zavádění systémů jakosti, vedlejším vedení účetnictví.  

Rodinné poměry – první manželství trvalo 5 let, syn Michal vystudoval průmyslový 

design na VÚT v Brně. Nyní pracuje v oboru a bydlí v Praze. Druhé manželství trvalo 

fakticky 18 let, ale s partnerkou jsme spolu žili celkem téměř 25 let. Dcera Lucie 

vystudovala ekonomickou žurnalistiku na VŠB-TV, má vzdělávací firmu a vede 

účetnictví.  

V roce 2010 jsem odešel ze společné domácnosti, tentýž rok jsem byl reorganizován  

v zaměstnání, takže jsem se ocitl na úřadu práce. Stěhování do výminku k bratrovi  a 

téměř 4 roky práce na vrakovišti (polooficiální). V tu dobu jsem začal pracovat  na své 

závislosti a to tím způsobem, že večery jsem trávil s lahví vodky u PC nebo  u televize. 

Pil jsem promyšleně, protože jsem často jezdil dodávkou v práci a do práce jsem také 

jezdil autem, takže jsem pil tak, abych byl nejpozději do 8 hodin tzv. čistý. Tolerance 

k alkoholu se zvyšovala a přes víkendy jsem byl schopen vypít značné množství 

alkoholu.  

V roce 2014 jsem absolvoval svou první léčbu v PNO. Abstinoval jsem půl roku, pak 

jsem se znova postupně rozpil a v květnu 2015 jsem ztratil zaměstnání, které se mi 

podařilo sehnat v říjnu 2014. Následovala druhá léčba v PNO , po které jsem 

abstinoval pouze 1 týden, opět jsem přišel o práci a navíc o ŘP, protože jsem řídil pod 
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vlivem. Taky jsem v tu dobu ztratil velkou část důvěry dcery, která mě do tohoto 

zaměstnání doporučila.  

Následoval třetí, a doufám, že poslední pobyt v PNO, tentokrát desetiměsíční.  V 

průběhu tohoto pobytu jsem se rozhodl aktivně pracovat na své abstinenci  i po 

léčbě, ve smyslu využít služby následné péče Domu pod svahem. O Domečku jsem 

věděl již z předchozích léčeb, ale myslel jsem si, že vše zvládnu sám. Navíc jsem  v 

situaci, kdy nemám kde bydlet, a Domeček se stal mým současným, i když dočasným 

domovem. Takže jsem vloni čekal v léčbě, až se zde uvolní místo  a 3.10.2016 jsem 

dorazil.  

První dojem byl příjemný, pěkné prostředí, velmi dobré vybavení a ochotní 

zaměstnanci. Velkou výhodou pro mě je, že jsem na jedné lodi s ostatními klienty a 

tedy jsem dlouhodobě mezi lidmi, kteří chtějí abstinovat a zároveň nám v tom 

významně pomáhá jak stanovený program, tak zaměstnanci. Kromě každodenní 

pracovní terapie – kuchyň, úklid domu, starost o zvířata atp., je možnost vyžití taky 

dobrá: sportovní aktivity v místě, tzn. stolní tenis, šipky, posilovna, petanque a 

kroket. Nebo pravidelné akce jako je bowling, nebo nohejbal. Přes sezónu je možnost 

chodit fandit hokejovému klubu AZ Havířov, a velký dík za možnost sledovat poslední 

zápasy Baníku přímo na tribuně. Dále máme možnost cyklistických výletů, 

turistických výletů, návštěv muzeí či výstav.  

Toto vše je pro mě osobně přínosem v tom, že se učím žít běžný život bez alkoholu. 

Samozřejmě se někdy vyskytnou nepohody, nebo není vše tak, jak chci, ale i to patří  

k životu.  

Závěrem chci říci, že Domeček je pro mě jedinečná šance a příležitost, jak se vrátit  

do normálního života.  

 

Příběh třetí:   

Jmenuji se Oskar, je mi 38 let a pocházím z Frýdku-Místku. Bydlel jsem na vesnici  v 

Dobraticích asi do mých 29 let. S rodiči a staršími sourozenci jsem měl dobré vztahy.  

Na základní školu nevzpomínám v moc dobrém, protože jsem těžce nesl, když se mi 

děti posmívaly, že jsem měl problémy s výslovností a psaním. Na učiliště jsem chodil 

do Ostravy, na obor tesař/truhlář. Tamní učitelé mě podporovali a byli mi hodně 

nápomocní.  
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Střední školu jsem úspěšně zakončil výučním listem a asi po půl roce jsem nastoupil 

do firmy, která dělala kuchyňské linky. Asi po třech letech začal mít majitel firmy 

problémy s hraním v kasinu a na automatech. Jednoduše řečeno: prohrával peníze  a 

nezbývalo mu ani na naše výplaty. Našel jsem si proto jinou práci a rozvážel jsem  s 

mámou noviny.  

V době, kdy jsem pracoval na kuchyňských linkách, jsem občas popíjel alkohol a sem 

tam jsem si zahrál na automatech. Ale když nám majitel firmy neplatil výplaty, začal 

jsem se opíjet více. Taky jsem okusil marihuanu, ale nic pravidelného.  

Jednou, když jsme se společně s bratrem opili, tak jsem mu v hádce a zlosti řekl, ať  

se mi neukazuje na oči a kdyby umřel, tak by mi to bylo jedno. Druhý den, když jsem 

se probudil a jeli jsme s mámou na nákup, tak mi táta volal, že bratr je mrtvý. To mě 

zlomilo! Od té doby mi bylo všechno jedno a začal jsem opravdu hodně pít. Pití jsem 

také někdy kombinoval s léky, které způsobovaly halucinace. Někde uvnitř sebe jsem 

si uvědomoval, že mám problém, ale nevěděl jsem, jak z něho ven.  

Pak v roce 2008 přišel první trest odnětí svobody – odseděl jsem si 20 měsíců.   

Po propuštění v roce 2010 jsem nastoupil na léčení do Opavy, kde jsem absolvoval  3 

měsíce léčby. Přesto po léčbě jsem si dal pivo a asi půl roku jsem si "užíval svobody", 

což znamenalo, že jsem se zase rozpil. V roce 2011 jsem dostal další trest  a odseděl 

jsem si 38 měsíců v Ostravě. K tomu jsem měl ještě absolvovat 2 roky ústavní léčby. 

V červenci 2014 jsem byl propuštěn z výkonu trestu a asi po měsíci jsem nastoupil na 

léčbu. Po 10 měsících mi byla ústavní léčba změněna  na ambulantní.  

Přišel jsem o domov, protože jsem se nemohl vrátit k rodičům a vlastní bydlení jsem 

neměl. Bydlel jsem na azylovém domě.  

V lednu 2016 jsem byl u rodičů na návštěvě. Byl jsem ale úplně na dně a pokusil jsem 

si vzít život. Vzal jsem si mnoho léků a zapil to množstvím alkoholu. Přesto ale, když 

jsem viděl mámu, jak spí, tak mi to přišlo líto a sám jsem si zavolal sanitku.  V 

nemocnici ve Frýdku-Místku mi vypumpovali žaludek a pak mě převezli  na psychiatrii 

do Opavy.  

I když jsem absolvoval další 3 měsíce léčby, tak si lékaři se mnou nevěděli rady  a 

navrhovali ústavní léčbu, kvůli které proběhl i soud. Já jsem se ústavní léčbě bránil; 

od sociální pracovnice z Opavy jsem se dozvěděl o Domečku a vybojoval jsem si tam 

pobyt.  
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Jsem tady už 13 měsíců v úplné abstinenci, učím se žít nový život bez alkoholu, 

chodím na vycházky, dělám doprovody uživatelům nižší fáze, objevuju krásy života  

ve střízlivosti. Dělal jsem také dobrovolníka jako pořadatel na hokejových zápasech 

AZ Havířov, kde byl v dosahu alkohol a také jsem tam byl v kontaktu s opilými lidmi, 

ale alkohol už mi nic neříká. Naopak: mám k němu odpor.  

Během programu jsem se zúčastnil vzdělávacího kurzu Sociofactor a začal jsem dělat 

autoškolu. V budoucnu si chci najít práci, splatit dluhy a žít spokojený život  bez 

alkoholu, který mi tolik vzal.  

 

 Příběh čtvrtý:   

Měl jsem pěkné dětství, vyrůstal jsem v milující rodině s o dva roky mladší sestrou, 

se kterou jsme si rozuměli a vždy se podporovali. Oba rodiče tvrdě pracovali, aby 

nám zajistili spokojené dětství. Volný čas jsem věnoval svým koníčkům a rodina mě 

podporovala.  

První zkušenosti s alkoholem přišly okolo 15-ti let a rok na to se přidala na učňáku 

marihuana. Rychle mi to zachutnalo; popíjení a kouření trávy se stupňovalo, až se 

stalo mým životním stylem. Učňák jsem nedokončil, po ukončení 2. ročníku jsem 

odešel z domu a začal žít punkovým životem: bez autorit, bez pravidel, bez zábran. 

Líbil se mi ten "svobodný život", i když to znamenalo žít na ulici nebo po kamarádech. 

Časem mě to omrzelo, začal jsem litovat svých chyb a zatoužil po normálním životě. 

Po osmnáctých narozeninách jsem se vrátil domů, otec mi sehnal práci ve slévárně, 

kde pracoval. Podmínka zněla jasně: "Chceš tady bydlet, tak budeš pracovat  a 

přispívat na domácnost!".  

Práce mě bavila a velmi rychle jsem byl schopen zastat několik pracovních pozic, což 

bylo dobře, ale mělo to svá úskalí – velké pracovní vytížení. Ve slévárně jsem pracoval 

2 roky, čas strávený v práci se zvyšoval, až jsem tam byl téměř pořád a to bylo 

neúnosné. Neuměl jsem říkat ne a to byl problém.  

Okolo 20-ti let se v mém životě objevil pervitin, nejprve mi pomáhal zvládat obrovské 

pracovní vytížení, ale velmi rychle mě ovládl. Přestal jsem chodit do práce, opět jsem 

odešel z domu a můj život byl opět v troskách. Ulice, alkohol a drogy – rok jsem 

přežíval v tomto koloběhu, živil mě prodej drog a jiné činnosti, díky kterým jsem byl 

jednou nohou ve vězení.  
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Krátce po 21. narozeninách jsem poznal Gábinu, zamiloval jsem se a začal se stavět  

na vlastní nohy. Našel jsem si práci, sehnali jsme si byt a začali spolu žít. S perníkem 

jsem sekl, ale alkohol a marihuana v mém životě stále měly místo a to vysoko v 

žebříčku hodnot. V roce 2008 se nám narodil syn, o rok později dcera. Bylo to úžasné 

období, všechno se dařilo a já byl spokojený.  

Jak děti rostly, starosti přibývaly a začaly se hromadit. Peněz nebylo mnoho a má 

spokojenost se začala vytrácet. Situace mě donutila udělat si dluhy a díky pocitu 

neschopnosti postarat se o rodinu, se mé pití stupňovalo. Když přišla ztráta 

zaměstnání, vymklo se kontrole.  

Přestal jsem se zajímat o práci, utápěl deprese v alkoholu a přestal řešit problémy. 

Netrvalo to dlouho a vrátil jsem se i k pervitinu. Byla to jednoduchá možnost, jak přijít 

rychle k penězům, ale taky k úplnému konci. Pomalu jsem ztrácel zájem o rodinu, 

začal být nevěrný a vše se začalo rozpadat. Po osmiletém vztahu přišel rozchod a já 

skončil na ulici. Zhroutil se mi celý svět. Jediné, co mě zajímalo, bylo, kde sehnat 

alkohol, deprese a úzkosti se prohlubovaly. Přišel pokus o sebevraždu. V životě jsem 

mnohokrát upadl, ale tentokrát jsem se dostal na opravdové dno. Ztráta smyslu 

života, nechuť žít, nic nemělo význam.... Jen alkohol to dokázal rozpustit.  

Po konzultaci s psychiatrem jsem se rozhodl pro protialkoholní léčbu. Tehdy jsem to 

ještě nechápal, ale byla to možnost, jak se dostat z ulice, alespoň na chvíli. Po krátké 

době na léčení jsem pochopil, co se se mnou děje a všechno začalo zapadat. Všechno 

jsem si v hlavě srovnal, přiznal jsem si, že jsem závislý a po seznámení s programem 

"Domu pod svahem" byla volba jasná.  

29. června 2016 jsem nastoupil do programu, odhodlaný nepít a začít žít normální 

život. Domeček se stal mým domovem a program cestou k plnohodnotnému životu 

bez alkoholu a jiných návykových látek. Opět jsem zde dostal chuť žít, pochopil věci, 

kterým jsem dříve nerozuměl. Individuální pohovory, skupinová práce, trávení 

volného času, pracovní terapie – to vše mě krůček po krůčku posouvá blíže k cíli. Začal 

jsem si budovat zcela nový život, noví přátelé, spousta koníčků, nový pohled na život, 

víra v Boha, práce s pocity, přemýšlení o sobě, pozitivní myšlení, to jsou jeho základy.  

Svůj život jsem odevzdal programu a plně se mu podrobil a on ze mě udělal silnějšího 

člověka, odhodlaného, sebevědomého, pokorného, připraveného na život  bez 

alkoholu. Krizové situace, stres, únava, psychické potíže, to jsem dříve řešil 
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alkoholem, ale v podstatě to řešení nebylo. Teď už vím, jak to řešit efektivně. Tady 

jsem se to naučil.  

 

Příběh pátý:   

Mezi 16. – 17. rokem svého života jsem začal konzumovat alkohol, dá se říci, 

pravidelně. Nepil jsem sám, pil jsem s kamarády na tanečních zábavách a jiných 

akcích a také jsme jezdili na vandry skoro každý víkend. Samozřejmě se tyto výlety 

neobešly bez alkoholu. Byla to doba prvních lásek a seznamování se s novými lidmi  

a já si alkoholem dodával kuráž. Cítil jsem se uvolněný, zábavný, dospělý, prostě 

frajer. Byl jsem v učení a i tam se čas od času konzumoval alkohol (po vyučování). Byl 

jsem hodně mladý a alkohol mi nedělal potíže, ale.....  

Po složení učňovských zkoušek – to jsem již chodil pravidelně na pivo – jsem nastoupil 

do OPBH a tam se pilo každodenně. Chodilo se po bytech (vyučil jsem se podlahářem) 

a každý zákazník mi nalíval alkohol. Parta, práce, později rodina...... a pil jsem stále. 

Víc a víc. Bez alkoholu jsem si život neuměl představit. Alkoholem jsem řešil 

problémy, které přináší život, každá radost se musela zapít. Prostě vždy se našel 

důvod, proč se napít! (Lépe řečeno: vždy jsem si našel důvod opít se.) Alkohol se stal 

součástí mého života! Neodmyslitelnou součástí.  

Přinášel zábavu, ale i problémy, postupem času převažovaly problémy. Hádky, 

rozchody, absence (byť omluvené) v zaměstnání, negativní pohled na svět, na lidi,  na 

život. Z velké části zapříčinil rozvod po 14-ti letech manželství. Alkohol už mi 

nepřinášel euforii tak, jak kdysi, nastoupily deprese, nespavost, pocit marnosti  a 

zbytečnosti. Ztratil jsem zájem o vše, co mě bavilo: hudba, hra na kytaru, focení 

přírody, lidé a mé děti. Neviděl jsem východisko a rozhodl jsem se sprovodit  se ze 

světa. Chtěl jsem se upít (málem se to povedlo).  

V jednom okamžiku však (asi pud sebezáchovy) se ve mně něco vzepřelo. Takhle 

přece nechceš zemřít. Rozhodl jsem se, že se půjdu léčit. Došel jsem na psychiatrii a 

hned mě hospitalizovali. Tři dny jsem strávil na JIPce. Po dotazu lékaře co dál, jsem 

odpověděl, že už nechci pít a že chci podstoupit léčbu. Bylo mi řečeno, že je to 

správné rozhodnutí, že mě od smrti uchlastáním dělilo pár dní a že jsem nepřišel  za 

5 minut 12, ale za půl minuty 12.  
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A tak začala má nová etapa života. Začala v roce 2012 ve 47 letech mého života. Nová 

etapa života bez alkoholu. Nastoupil jsem léčbu v PL Opava odd. 18D. A začal se učit 

žít bez alkoholu. Po měsíci jsem začal přemýšlet, co dál po léčbě a jestli jsou 3 měsíce 

dostačující. A stalo se, že po měsíci a půl, přijeli prezentovat svoji službu a svůj 

program lidé z Armády spásy, Dům pod svahem, Havířov. Již během prezentace jsem 

se rozhodl (a své rozhodnutí budu do smrti brát jako to nejlepší, co jsem pro sebe 

udělal), že nastoupím do programu následné péče. A tak se po absolvování tříměsíční 

léčby v Opavě stalo. Nechci, a ani nemůžu říct, že léčba mi nemalou měrou 

nepomohla. Dověděl jsem se dost o své závislosti a jak s ní bojovat. Ale..... Chtělo to 

praxi žít střízlivý v běžném životě.  

Osmnáctiměsíční program následné péče mě naučil a ukázal, že zvládám fungovat  

ve společnosti bez alkoholu (pro mě dříve nepředstavitelné). Co mi program dal? 

Možnost poznat sám sebe. Naučil jsem se naslouchat druhým a brát si ponaučení  z 

jejich, ale i svých chyb. Pomáhat, podělit se o své zkušenosti. Našel jsem sám sebe,  

a hlavně obnovil a navázal vztahy se svými blízkými (děti, sestra, přátelé). Naučil jsem 

se čelit nepříjemným a krizovým situacím. Získal jsem sebeúctu a poznal jsem svou 

cenu. Zlepšil svou fyzickou kondici.  

Naučil jsem se říkat NE! Ne svému okolí, ale sobě. Naučil jsem se skromnosti. Naučil 

jsem se radovat se z maličkostí. Našel jsem své skoro zapomenuté koníčky. 

Přehodnotil jsem své životní priority. Naučil jsem se nevzdávat se! (Při neúspěchu).  

Je toho spousta a nechci tím říct, že je ze mě dokonalý člověk po 18 měsících, ale 

program mě naučil přemýšlet!!!!! A když udělám chybu, přiznám si ji a pokusím se jí 

napravit a příště se jí budu snažit vyvarovat. A i 3 roky po (úspěšném) ukončení 

programu nezapomínám, co jsem se zde naučil. A myslím si, že bez podpory všech 

zaměstnanců Domu pod svahem bych od léčby neušel takový kus cesty. Je to 5 let, 

co žiji bez alkoholu a já jsem za to vděčný. A nejsem sám.  

Uvědomil jsem si, že jsem svobodný. Dříve jsem myslel jen na pivo: v práci, na 

procházce, na výletě s dětmi – no prostě stále. Teď mám volbu: práci se věnuji 

naplno, po práci si můžu dělat, co chci.   


