
30 sjezd abstinentů 
 
 
Opět tu byla ta velká sláva a spousty pozitivní energie. Po třech letech, se zde udál ten krásný den v 
Červeném dvoře, který je vždy pro všechny zúčastněné velkou událostí. Po velkých přípravách se 
dne 6.9. 2019 konal 30 sjezd abstinujících, kteří zde prošli léčbou závislosti. 
Sjelo se mnoho lidí, kde délka jejich abstinence byla v různých časových intervalech a to od 
jednoho roku až po úcty hodných dvaapadesát let. A pak ať někdo tvrdí, že to nejde. Jde to, jen 
chtít , chtít změnit svůj život, životní styl a poslouchat doporučení terapeutů. 
Program již od rána byl pestrý a bohatý. Nejprve se všichni bývalí závislý sešli na odděleních, kde 
probíhala jejich léčba. 
Na odděleních byla i účast nynějších závislých, u, kterých resocializace právě probíhá. Abstinující 
se jeden po druhém představili, sdělili s čím se tu léčili, jak dlouho drží jejich abstinence a přidali i 
něco ze svého nynějšího soukromého života. Všichni tito lidé působili velmi spokojeně. Rovněž z 
nich šla pozitivní energie, která se mísila se spokojeností a odhodláním žít tak, jak žijí po prodělání 
léčby závislosti v této krásné léčebně. Bylo evidentní, že všichni tito abstinující zde zanechali svou 
temnou minulost, své trápení. Na oplátku, si od sud odnesli řešení svých útrap, které je tížili po 
mnoho let a k tomu vyrovnání se s klíčovými aspekty počátku propasti, které se říká závislost. Bylo 
to velmi povzbudivé. 
Po této prezentaci hostů, se všichni včetně aktuálních pacientů pomalu přesunuli do jídelny, kde na 
ně čekal oběd. Ten, byl připraven místním kuchařským týmem s pacienty, kteří byli v kuchyni ku 
pomoci. 
Po obědě byla chvilka času do začátku dalšího programu. Bylo zde připraveno několik různých 
aktivit. A to. Dětské hřiště s klauny, kde se plnili různé úkoly. Děti se zde mohli nechat také 
namalovat, nebo spíš pomalovat. Byli zde i koně a s nimi byla možná projížďka v kočáře. Také se 
zde připravovalo něco k chuti, ve formě grilované zeleniny, klobás a nově byl gril, v kterém se 
točilo sele. K tomu všemu se zde točila malinová limonáda a co vám budu povídat, vše to bylo 
vynikající. 
V 15:00 začala událost, kvůli které zřejmě všichni přijeli na sjezd. A to předávání diplomů dle délky 
aktivní abstinence. 
Pan primář předávání diplomů zahájil krásnou řečí, která jisto, jistě každého chytla za srdce. 
Stanem, který byl až do posledního koutku plný lidí, se rozléhal hlasitý potlesk všech přísedících i 
stojících kolem stanu vždy, když si někdo šel pro zasloužený diplom, ať už jeho délka abstinence 
činila jak koli dlouhé období. Jelikož vždy je to úspěch a ten je od prvopočátku potřeba ocenit a  
posouvat stále dál. Šťastné emoce, veselost, radost, někdy i slzy, to vše bylo přítomno při předávání 
oněch diplomů. Vskutku nádherná, nezapomenutelná chvíle. 
Po této události, byla večeře v místní jídelně, neboli v modrém sále jak se ji i jinak říká, kterou opět 
připravil místní tým vyvolených k tomuto úkolu. 
Po večeři, následoval již tradiční kulturní program, aktivních členů léčebny, v léčebném procesu. 
Toto představení se vždy skládá z toho,co si pacienti připraví. Jsou to různé scénky ze života v 
léčebně, z jeho programu, parodování personálu, vyskytnou se i hudební čísla,poezie a další různé 
vědomé i nevědomé talenty lidí, co tu zrovna prodělávají léčbu. Někdy je až zarážející, kolik 
umělců, nebo umělecky talentovaných jedinců se zde léčí. 
Sál s označením C, se nadouval až k prasknutí od 17:30. Všichni přítomní hosté, netrpělivě čekali 
na zahájení programu pacientů. V 18:00 se dočkali a na scéně se objevili moderátoři celého 
kulturního programu. Ten, byl tímto zahájen. 
Po celou dobu programu se sálem rozléhal smích, hlasitý potlesk, burácení hostů a pokud se tiše 
poslouchalo, sálem se linula hudba, zpěv, nebo texty ze scének připravených pro všechny, co přijeli 
prožít tento den. 
Po úspěšném proběhnutí tohoto programu, se všichni vydali ven, kde se tvořili různé skupinky. Ty, 
si mezi sebou povídali při konzumaci již zmiňované malinovky, selátka a klobás. 



Ve večerních hodinách, zde krásně hrála živá hudba ve stylu 40 let. Našli se i tací, kteří si na tuto 
hudbu zatančili, jiní jen poslouchali a užívali si. Také se zapálil velký oheň, u kterého se též utvořili 
skupinky a celý tento den, se pomalu, ale jistě chýlil ke konci. 
Sjezd aktivních abstinentů je vždy velká a velmi krásná událost. Celý den je tu velmi příjemná, 
klidná energie. I když se tu setká velmi rozmanitá skupina lidí, z různých vrstev společnosti. Jsou tu 
lidé s odlišným stylem života, s odlišným vyznáním, dosažené vzdělání zde nehraje žádnou roli. Je 
možné, že za běžných okolností by se tito  lidé spolu nebavili, ale zde, je to jiné, zde, to setkání má 
jinou váhu, jinou energie, má určitou hloubku, která pro běžného člověka může být špatně 
uchopitelná, nepochopitelná. Jenže tyto lidi něco spojuje, něco, co s jejich životy velmi zahýbalo, 
něco, co je dostalo na stejnou úroveň. 
A to něco. Je závislost, závislost, kterou si všichni prošli a ponesou si ji s sebou až do konce svých 
dní na tomto světě. Jelikož ta, se nedá vyléčit. To, je spojuje. A ty, kteří aktivně abstinují, nyní 
spojuje závislost a touha žít. 
Poděkování patří všem, co se na sjezdu účastnili. Panu primáři a personálu, kteří tuto událost drží 
živou a nyní každé tři roky ji organizují. 
 
 
 


