
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

53, 2018, 4, s. 191 - 193 

PRÍSPEVKY Z PRAXE 

MOMENTKY Z LÉČBY 

K. NEŠPOR 

Podložka na cvičení 
Podložek na cvičení jógy je trhu nepreberne. Mne se osvedčila obyčejná 

deka za pár korun. Je lehká, levná a skladná. 
Když jsem nedávno pred společným cvičením vyndával deku z tašky, 

rekl jsem strízlivým prátelum: „To koukáte, jakou mám krásnou podložku. 
Když budete abstinovat, našetríte a koupíte si u Vietnamcu také takovou." 

Milí abstinenti 
Na doléčovacím klubu jsem požádal bývalé pacienty, aby dokončili vetu, 

která začíná takto: „Milí abstinenti, krásne jsem si odpočinul. .. " 
Odpovedi si domyslíte, naši strízliví prátelé zmiňovali prírodu, rodinu, 

dobré zájmy atd. 
Nejvetší odezvu ale vyvolalo toto: „Milí abstinenti, krásne jsem si odpoči

nul pred deseti lety, když jsem prestal chlastat." 

Tykrávo! 
Cvičil jsem společne s pacienty. Pfi jednom trochu namáhavejším cviku 

jeden z nich tiše poznamenal: „Ty krávo„." 
Když jsme docvičili, rekl jsem mu: „Jestli to oslovení patrilo mne, hrde 

hlásím, že nejsem sudokopytník, ale primár." 
Nato jsme se začali všichni smát. 

Rovnoprávnost 
Jeden z našich strízlivých pfátel poznamenal: Manželka si delá, co chce. 

A já s detmi si také deláme, co chce ona. 

Metoda Kutuzov 
Možná si ze školy vzpomenete, jak Kutuzov porazil Napoleona. Historici 

mi prominou jisté zjednodušení, ale Kutuzov dlouho ustupoval a ustupoval. 
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Že to je mistr ústupu projevil už po bitve u Slavkova. Tehdy se mu podarilo 
uniknout z hrozícího obklíčení. Metodou Kutuzov myslíme schopnost opustit 
prostredí, které vyvolává bažení nebo príliš silné emoce. Mnoha našim prá
teli:tm se rychlý ústup vyplatil. 

J de to i beze slov 
Jeden z našich strízlivých prátel byl ve stresu a dostal silné bažení po al

koholu. Neplánovane se rozhodl zajít na setkání Anonymních alkoholiki:t. 
Omylem ale prišel na setkání v angličtine. Anglicky neumel, a tak tam jen 
sedel a poslouchal nesrozumitelnou reč. Bažení i tak zmizelo. Dost možná 
k tomu došlo vlivem pfátelské atmosféry, protože ta se prenáší i beze slov. 

Co bylo nejtežší? 
Na doléčovací skupine se sešli nováčci a i mnoho let abstinující pfátelé. 

Jeden nováček se zeptal ostatních: „Které období strízlivosti bylo nejtežší?" 
Asi tfi roky abstinující muž stredního veku mu odpovedel: „Tím nej

težším jsem prošel pred tím, nežjsem začal abstinovat." 
Pfipomnelo mi to rčení Anonymních alkoholiki:t: „I ten nejhorší den za 

strízliva byl lepší než kterýkoliv den v dobe, kdy jsem strízlivý nebyl." 

Pevné ruce 
Mluvili jsme o výhodách strízlivosti 
Jeden z našich strízlivých prátel rekl: „Neklepou se mi ruce." 
Nekdo se ho zeptal, co má za práci. 
Onen abstinent odpovedel: „Jsem sváreč." 
Lidé si od strízlivosti slibují ledacos. Nekdy jsou to i veci velmi jednodu

ché. Jeden z našich, nyní už dlouhodobe strízlivých pfátel vzpomínal na po
čátky své abstinence. Po dvanácti dnech se velmi tešil, až se mu prestanou 
klepat ruce a nebude rozlévat polévku. A to byl v pobytové léčbe, kde jsme 
jeho odvykací stav energicky léčili. Doma by to bylo nesrovnatelne horší. 

Jaký spánek je nej lepší 
Jeden z našich nyní strízlivých pfátel mel problémy se spánkem. Krome 

alkoholu zkoušel všelijakou další chemii, ale nie mu nepomáhalo. Začal ab
stinovat a postupne se zlepšoval i jeho spánek. Na základe této zkušenosti 
pronesl na doléčovací skupine památnou vetu: „Nejlepší je spát zadarmo!" 

Jak se motivovat ke strízlivosti? 
Tuto otázku mi položil jeden inteligentní závislý muž stredního veku. 
Odpovedel jsem mu toto: „Choďte 90 dní denne, v krajním prípade oh 

den, na setkání Anonymních alkoholiki:t. 
Pak porovnejte tfi mesíce strízlivosti s predchozími tremi mesíci nestríz

livosti. A budete mít motivaci jako Snežka." 

Zapomenutý dluh 
Na doléčovací skupine se jeden z našich strízlivých prátel svefil s prob

lémem. V dobe, kdy pil, ukradl v obchode láhev. Dávno na ni zapomnel. 
Jenže exekutori nezapomneli a malý dluh za tri roky na hodne nafoukli. 
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Onen abstinent je na tom nyní finančne i jinak dobre a dluh zaplatil. 
I tak si to ale velmi vyčítal. 

Rekl jsem mu: „Jestli pochází lidstvo z opice, museli bychom si minulost 
vyčítat všichni." 

Úžasný kšeft! 
Jeden pfítel abstinent se svefil s tím, co udelal v silne nest:fízlivém sta

vu. Zavolal o pulnoci svému nadfízenému, že má pro nej úžasný kšeft. Do
vedete si predstavit, že druhý den šel do práce dost nerad. Duvodem byla 
nebyla jen kocovina. Náš p:ľítel vyprável tuto historku s humorný nadhle
dem, mel už za sebou čty:fi roky abstinence. 

Zvláštní múzy 
Strízlivým p:fátelum nekdy fíkám, že, i když na to nevypadají, jsou mé 

múzy. Inspirovali k napsání :ľady odborných textu. A také jsem pro ne vy
myslel ruzné druhy smíchu a další legrácky. K tem patfí treba p:fistání mi
mozemšťana. Ten se po príletu na Zem zeptá, kde se tady scházejí An
onymní alkoholici, že by tam také zašel. Dost často také praktikujeme 
Smích po trech, šesti a dvanácti letech stfízlivosti. To dá rozum, že smích po 
dvanácti letech je hlasitejší, že? 

Náramné zlepšení 
Jeden z našich stfízlivých p:fátel projevil behem doléčování nadhled 

a sympatický smysl pro humor. 
Sve:fil se ostatním, že po léčbe rekl své matce: „Co abstinuju, tak ty jsi 

úplne normální." 

Nalezený traktor 
Probíhá vizita v části oddelení pro akutní pacienty. 
Léka:f se ptá pacienta: „Jak jste se vyspal?" 
Pacient na to: „Nestálo to za nie. Soused na vedlejší posteli hledal celou 

noc traktor." 
Druhý traktor byl na rozdíl od predchozího skutečný. Jeden náš st:fízlivý 

p:fítel rád zahradničí. Aby mu šla práce lépe od ruky, koupil si traktor reno
mované značky. Stál ho p:fibližne tolik, co menší osobní auto. A proč ne, 
když už dost dlouho abstinuje, má :fidičák a zahradničení mu delá radost. 

Stručne a jasne 
Jeden pacient se zeptal dlouhodobe abstinujících p:fátel: „Co se ve vašem 

živote p:fi abstinenci zmenilo?" 
Mimo jiné se dozvedel toto: „Pracuji, nebydlím v lese, nekradu a nevozí 

me policejní auta." 

Z knihy: Nešpor, K.: Stnzlive, vetšinou vesele. Praha: Portál, 2018. 168 s. 
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