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Armádu spásy v Moravskoslezském kraji podporuje Moravskoslezský kraj, Magistrát statutárního města 
Ostravy, Havířova, Opavy, město Krnov, Frýdek – Místek, Kopřivnice a Bohumín.   

 

 

„Z PEKLA VEN -  aneb neúplná pornografie duše obyčejného alkoholika…“ Úspěšný absolvent  

služby následné péče Armády spásy v Havířově vypráví, jaký je ve skutečnosti život s alkoholem 

HAVÍŘOV 4. 9. 2019 – V září slaví deset let své činnosti speciální služba Armády spásy Dům  

pod Svahem. Je v něm nabízena pomoc lidem, kteří z důvodu závislosti přišli o bydlení, práci, 

rodinu, a chtějí se vrátit zpět do společnosti. V průběhu deseti let zde našlo podporu 163 mužů, 

z nichž 53 celý program úspěšně dokončilo. Služba se v roce 2013 rozšířila o službu následné péče 

Vyhlídka, která poskytuje podporu ženám i mužům při zvládání období přechodu z léčby  

do běžného života. 

Jedním z klientů Domu pod Svahem byl také pan Michal, který svůj příběh popsal ve svém mrazivém 

svědectví s názvem „Z PEKLA VEN -  aneb neúplná pornografie duše obyčejného alkoholika“.  

Na 16 stranách popisuje svůj dlouholetý boj se závislostí na alkoholu. Několikrát absolvoval léčbu 

v Psychiatrické nemocnici a opětovně se vracel zpět k alkoholu. Po několika letech se dověděl  

o službě následné péče Armády spásy v Havířově a rozhodl se ji zkusit. Zpětně to hodnotí jako 

nejlepší rozhodnutí svého života. Velmi oceňuje přístup zaměstnanců a především sociální pracovnice 

- neobyčejné ženy s neuvěřitelnou empatií, oddanou svému poslání. Pan Michal absolvoval celý 

program, potom získal bydlení i práci, která ho velmi baví. 

„Posláním služby je poskytnout osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu podporu v nalezení 
cesty k trvalé abstinenci a začlenění se zpět do společnosti. Letos je to 10 let, co jsme začali pomocnou 
ruku nabízet. Během této doby jsme poskytli podporu k začlenění se zpět do běžného života  
163 mužům. Z nich 51 dokončilo základní 18 měsíční program a využilo tréninkového bydlení. Z toho 
39 mužů nyní pracuje, je v kontaktu s rodinou, bydlí ve vlastním bytě a řeší, či už dořešilo svou 
dluhovou situaci,“ popisuje vedoucí této ojedinělé služby, Lucie Pálková. 

O potřebnosti služby se vyjadřuje MUDr. Andrea Miklovičová, psychiatr specialista pro obor návykové 
nemoci Psychiatrické léčebny Šternberk: „Co pro mě znamená Dům pod svahem"? JISTOTA. PŘIJETÍ. 
BEZPEČNÉ MÍSTO. Tedy to, co nemají ti, co kvůli závislosti padli na dno a rozhodli se v něm nezůstat. 
Pro mne je to místo, kde je možné získat zpět závislostí ukradený pocit vlastní hodnoty. Kde je možné 
zažívat obyčejný život v bezpečném prostředí (dovolím si říct rodinného typu), kde se pracuje i 
odpočívá, kde jsou povinnosti i radosti tak jako v běžném životě.  MUDr. Andrea Miklovičová, bývalá 
primářka Oddělení léčby závislosti v PL Šternberk a Toxirehabilitačního oddělení v PN Kroměříži, 
parafrázuje 10 let abstinujícího Martina: „Léčebna a jiné zdravotní zařízení dokážou závislého 
člověka postavit na nohy, ale až doléčování ho naučí chodit,“ a končí přáním: „Přeji Domu pod 
svahem, aby se mu dařilo „rozchodit“ další a další závislostí zraněné duše.“ 

„Do budoucna plánujeme zachovat stávající program služby a skrze něj reagovat na potřeby 

přicházejících klientů,“ uzavírá Lucie Pálková. „Velkou motivací jsou samotné příklady našich 

úspěšných absolventů, kteří získali to, co tady přišli hledat a vybojovat si.“ 

Srdečně zveme veřejnost i odborníky na slavnostní akci k 10 letému výročí vzniku této služby. 

Uskuteční se 4. září 2019 od 15:00 hodin v Domě pod Svahem, v Havířově – Šumbarku, ul. Pod 

svahem 284/1. Promítneme autentický film ze života klientů, hosté si mohou vyzkoušet terapeutický 

úkol, projít objekt, opéct párky, i zkusit štěstí v tombole. Hrát bude živá hudba. 
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Klienti o službě Domu Pod svahem: 

„Žil jsem na ulici více než 20 let. Teď mám vlastní nájemní být a práci.“ 

„Zrelapsoval jsem. Chtěl jsem umřít. V Domě pod svahem jsem dostal druhou šanci.“ 

„Dávková pracovnice mi tvrdila, že v programu nevydržím ani měsíc. Nyní jsem absolvent programu a 

jednám o vlastním bytě.“ 

„Když jsem se zapsal do pořadníku, ukradl jsem věci do sběru a koupil krabici vína. Teď po ukončení 

programu mám vlastní byt a práci.“ 

„Před rokem jsem skončil rekvalifikaci a díky ní získal stálou práci v domě pro seniory. Mám novou 

profesi, která je pro mě bezpečná.“ 

 „Po přijetí jsem uvažoval, zda mám v 57 letech šanci něco změnit. Teď abstinuji, žiji v tréninkovém 

bytě a pravidelně vyjíždím za svými dětmi.“ 

„Začíná se mi dařit. Našel jsem si práci, mám přítelkyni, která mi pomáhá jít po cestě abstinence.“ 

 

 

 

KONTAKTY: 

Vedoucí služby Domu pod svahem: Lucie Pálková, 773 770 290, lucie_palkova@armadaspasy.cz 

Ředitel sociálních služeb AS v Havířově: Tomáš Kolondra, 737 215 426, 

tomas_kolondra@armadaspasy.cz 

Oblastní manažer komunikace: Alena Válková, 777 497 004, alena_valkova@armadaspasy.zc 

 

 
 
 
O Armádě spásy: 
Cílem Armády spásy v ČR je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových 
kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda 
spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 druhů sociálních 
služeb. Každý den jejich služeb využívá více než tisíc znevýhodněných osob. V Moravskoslezském kraji 
působí v Ostravě, Havířově, Opavě, Krnově, Frýdku – Místku, Kopřivnici a Bohumíně.  
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