
9. Vě tšinou pro vás nebývá vhodná práce 
pojená s nadměrnou zátěž í , snadno u dos tup

ností alkoho lu a jiných návykových láte k a troj
měnným provozem. I pokud zaměstn án í ne
máte. dodržuj te u rči t ý de nní rytmus ( např . 
rann í vstává ní). Můžete se věnovat svým záli 
bám, zapojit se do něj aké do brovolné organi
zace, vzdě l ávat se. 

10. Rozvíjejte své sebevědomí ! Na tě l esné 
úrovni Vám v to m pomůže hygie na, o blé kání. 
oholení se , účes, rozumné cvi čen í. Na duševní 
úrovni sebevědom í pomáhá to. že si č lověk dá
vá rozumné cíle, pěstuje dobré mezilidské vzta
hy , umí brát i dáva t , dokáže se s d ruhými lidmi 
domluvit. a d uchovní úrovni může Vašemu 
sebevědom í pomoci hledá ní hlubšího smyslu 
života a chápá ní lidské existe nce v širších sou
vi lostech. 

II. Pokud by nebylo možné se situacím , kte
ré jsou pro abstinenci nebezpečné, vyhnout , 
připrav te se na ně a n aučte se je zvládat . Pomo
cí t ě l esn é ho cvi čení , psychoterapie, jógy, ne bo 
relaxace může te zvladat nepříj emné duševní 
tavy. Často pomůže i to, že si č l ovč k o svých 
problémech s někým pohovoří ne bo někomu 
zatelefonuje. Nechte si dá t te le fo nní čís l a na 
na e oddě len í , měj te při ruce i č í 10 své o rdina
ce AT, linky důvěry anebo někoho ze svých 
přátel. Krizi zvládne lé pe ten , kdo je aktivní. 
To platí i o situaci, kdy by jste dostali chu ť se 
napít nebo si vzpomně li na drogu. Překonán í 

krize může být začátkem le pšího, moudřej š ího 
a plnější ho životního o bdobí. 

12. Recidiva závislosti na alko holu nebo j iné 
návy kové látce nezna me ná že předchoz í pocti
vá snaha po abstinenci a zdravý způsob života 
nemě l y smys l. Je zbytečné si dě l at kvů li recidi
vě výčitk y, obviňovat se apod . Recidivu je 
především tře ba co možná nejrychleji zastavit. 
Často se ta k předejde zbytečným problémům 
v rodině i zaměstnán í. Po zvládnutí recidivy 
může člověk naváza t na předchozí abstine nci. 
Pro mno ho lidí bývá recidiva velmi cenno u 
a užitečnou zkušenost í. Někdo např . až po reci
divě přijme léčbu A ntabusem anebo začne pra
v i delně chodit na kluby ne bo schůzky AA . 

13. Je pravdo u . že naši pacie nti i jejich rodi 
ny mívají často závažné problé my. Sebe litová
ní a pocity ukřivděnosti však nikam nevedo u. 
ěkte ré z vašich probl émů jsou řešit e lné a řešit 

byste je mě l i. Jiné problémy vyřeši t nemůžete 
a bylo by zby t ečné na ně plýtvat silami . K to mu 
abyste rozpoznali , jestli se pro blé m řeš it dá ne
bo ne, budete potřebova t chladno u hl avu 
i moudrost. 

14. Znovu a znovu si připomínejte, v čem se 
vám rozhodnutí ne pít vypl ácí. Uvědomujte si 
i dro bné úspěchy nebo hezké chvilky, za kte ré 
vděčíte své abstinenci. Uvědomujte si ta ké roz
díl ve své duševní i tě lesné kondici v porovnání 
s " mo krým o bdobím". 

15. Vydržte! 

K. Nešpor 

OBRAZ V LIV U A LKOHOLU NA VZTA HY V RODlN f: V ČESKÉM 
A SLOVE NSK É M TISKU ROKU 1991 

Prostředn ic tvím Pražské informační služby 
(odbor výst ř ižkové služby) sleduje me heslo 
"rodina a její pro blé my". Výše zm íněná firm a 
se smluvně zavazuj e zaslat nám každý článek 
(výs t řiže k ) na to to téma v pe riodické m (popu
lárním) tisku v ČSFR . Sleduj e ko le m 80 pe rio
dik - úst ředních i bývalých krajských deníků 
a časopis ů a večerníky z Bratislavy, Brna, Ko
!ic, Ostravy a Prahy. Týdně o bvykle o bdržíme 
20-30 výst řižk ů. Z materiálu získané ho v roku 
1991 jsme vybra li sdě lení o pro blémech rodiny 
vyvolaných alko holismem . Metodo u ana lýzy 
disk ursu Ude o zazname ná ní toho, o čem se ve 
ledovaném ma teriálu hovoř í) jsme po psali , 

jak alkohol působí na rodinné vztahy v součast 
nosti, respe ktive jak o tomto působení re feruj e 
tisk. Z roku 199 1 a rchivujeme 28 č l ánků na toto 
téma. Z toho je 12 v českých a 16 v slovenských 
časopisech. Tři (vesměs české) jsou typu " kdo 

nevěří, ai tam běží", napří kl ad : Chlípný kmet. 
O rozvod se svým mužem Mehmete m (72 roků) 
požáda la v Ankaře A ysa Ha msiová (l7Ie tá). 
"Všechno, co pro něho mě lo smysl, byl chlast 
a sex, ale hlavně ex .. . " stěžova la si mladá Tur
kyně u soudu (Mo ravskoslezský večerník , 

8. 10. 199 1). Čtyřikrá t jsme zazname nali re po r
táže o tragédiích , vraždách a sebevraždách . 
Jsou vesměs slovenské a zaujmo u již titulky, 
například : " Ne krolog" ne bo " Masake r v Jaso
vej". Ve dvou případech po pisuje ., re po rtáž 
z bahna" matky-alkoholičk y. zanedbávající 
své dě ti . Stejně časté jsou statistiky o vlivu al
ko holu na rozvodovost (je n v českém ti sku). 
Třikrá t ná m byl zaslán po radenský text l éka ře. 

po pisující dopad alko holu na rodinu . Pozoru
hodná je jeho obecnost , plytkost a mentorující 
tó n. Je problematické, zda dnes může zapůso
bit pate tické ko nstatování typu : "Ze na, budo u-
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cí matka , má zvážit , zda její vyvolený má před
poklady dítě nejen zplodit , ale ho i zodpovědně 
vychovat a vytvářet mu podmínky pro všestra
ně zdravý vývoj ." Ne, že by to nebyla pravda , 
ale .. . Text graduje úvahou "je až zarážející , že. 
někdy o ochranu žádá žena , která si vědomě vy
brala agresivního alkoholika , a přestože ji bije 
tak , že první dítě potratí, splodí s ním další 
3 - 4 děti ". Těžko říci , zda tento poněkud pový
šený přístup "mocného" vůči "nemocnému" 
naladí čtenáře rodinného týdeníku ke spolu
práci s lékařem . Psychologicky erudovaný člo
věk si klade otázku , zda autorka článku ví něco 
o spletitostech lidské motivace nebo o tom , že 
"umění říci ne" není dáno každé manželce al
koholika . 

Jindy se v článku lékaře objevuje zajímavý 
rozpor: "Ať jsou naše hodnoty jakékoliv, má
me vést dítě k rozlišování toho , co je pro ně 
dobré a co zlé". Jenomže právě to , co je dobré 
a co je zlé , vyplývá z hodnotového systému . 
Bonmot dí , "co je pro jednoho perfektní, je 
pro druhého perverzní". 

Ojedinělé publikované články jsou napří
klad o snižování zábran alkoholem, což vede 
k sexuálně rizikovému chování. Dále například 
o muži , který před listopadem 1988 pil s mocný
mi a poté týral rodinu . Po listopadu pije s jiný
mi mocnými a k rodině se chová stejně . Dále 
se píše o týrání dětí , o alkoholismu v Maďarsku 
a jeho vlivu na rozvodovost , o nedobytnosti 
dlužného výživného u nezaměstnaného alkoho
lika atd . Instruktivně a zcela bez povýšenosti je 
podána zpráva o rodinné terapii alkoholiků 
v jistém specializovaném středisku . 

Slovenské články jsou více zaměřeny na "tra
gedie z vlastních zdrojů" než články české . Češi 
častěji publikují suchou statistiku. Slovenský 
tisk dává přednost "šťavnatým" titulkům jako: 
.. Keď muži dávajú prednosť poháriku". 

Předběžné závěry 
O negativním vlivu alkoholu na rodinu se 

v našem současném tisku píše poměrně málo . 
Ve většině periodik se na toto téma během ro
ku neobjeví žádný článek . V tomto směru je si
tuace horší v ČR než v SR . 

Čtenář se o alkoholu v rodině dočte v souvis
lostech , které ho nevyvedou z dobré, konzu
mentské míry . Pravděpodobně se nepovažuje 
za potenciálního vraha, tyrana dětí ani za oso
bu ohroženou AIDS. Muži nebezpečí rozvodu 
obecně podceňují. Zdá se , že statistické údaje 
o vlivu alkoholu na rozvodovost spíše "pře
hlédnou". A i kdyby nepřehlédli , oni přece nej
sou alkoholiky . V našem tisku, kupříkladu , 
chybí přesvědčivá informace o "patologii všed
ného dne". O tom , že pití nevyvolává jen dras
tické a tragické potíže, ale řadu jiných, byť mé-
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ně nápadných problémů . Chybí důsledná eko· 
nomická osvěta o v'ýdajích za alkohol v kontex
tu finančních potíží řady lidí , včetně nezaměst
naných . Chybí varování před zdánlivě neprob
lémovým, ale již návykovým pitím u mladých 
lidí ve věku nejvyšší statečnosti. S výjimkou 
naprostého debaklu nenajdeme zmínku o nad
měrném pití žen. 

V psychologii se dnes považuje za prokáza
né , že klasická osvěta je mrtva . Působí buď má
lo nebo vůbec ne . Představa , že by novinový 
článek změnil postoje lidí , zvláště pokud je bu
de peskovat , je mylná . Mentorující tón protial
koholní osvěty je záležitost překonaná . Soudí
me, že spíše škodí , než by pomáhal. Alkoholi
ka nenapraví a jeho rodinné příslušníky utvrdí 
v názoru , že institucím je nejlépe se vyhnout. 

V tisku nenajdeme přehled různých institucí 
a spolků , které se snaží problémy alkoholismu 
tak či onak řešit. Dokonce i na dopis čtenáře, 
dotazující se po něčem podobném , odpovídá 
lékařka karatelsky, tak jak bylo citováno výše. 
Česká a slovenská alkohologie měla v minu

losti vynikající popularizátory . Osobnosti, 
které dovedly promluvit tak , aby posluchače 
zaujaly, aby s nimi souzněl. Analýza materiálů 
v současném tisku ukazuj e, že podobné osob
nosti dnes do značné míry chybějí. Je to dvoj
násobná škoda uvědomíme-Ii si , že rok 1991 je 
mimo jiné i rokem, kdy bylo ukončeno vydává
ní Zápisu z Apolináře . 

V minulosti bylo "téma alkohol" mnohdy 
problematické , neboť naznačovalo , že v naší 
harmonicky se rozvíjejíci, vyspělé socialistické 
společnosti přece jen ještě přežívají určité ne
gativní jevy, byť je to s podivem . Dnes jsme 
světsky nelítostné kontroly korunou. Tisk, 
chce-Ii přežít , musí vydělávat. Chce články, pro 
které si čtenář periodikum koupí. Ideologický 
dozor se dá ošálit , ekonomický ne . Na publicis
tické rutině , elánu a chuti alkohologů bude 
v budoucnu záležet, zda se čtenáři v tisku do
zvědí solidní a přitom atraktivní informace , ne
bo zda se budou muset spokoji t se zprávami 
o masakrech a chlípných kmetech v alkoholo
vém opojení. 
Neděláme si žádné iluze o finančním zázemí 

časopisu Protialkoholický obzor a jeho sponzo
rů . Přesto by asi stálo za úvahu věnovat protial
koholní osvětě větší pozornost. Eventuálně vy
psat , byť třeba jen symbol ickou, cenu za nejpo
zoruhodnější článek na dané téma roku 1992 
a dalších . Cena pojmenovaná po některém z al
kohologů by neměla být samoúčelnou záleži
tostí. Vítězný text by bylo možné ve zmíněném 
časopise otisknout , komentovat a rozebrat. Pro 
inspiraci a poučení. Beze poru ho je třeba . 

MUDr. T. Novák, Brno 




