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I. DÍL 

 

Na další planetě bydlil pijan. Návštěva u něho byla velice krátká, ale malého 
prince hodně rozesmutnila.  

„Co tady děláš?“ řekl pijanovi, který seděl mlčky před řadou prázdných lahví.  

„Piji“, odpověděl pochmurně pijan.  

„A proč piješ?“ zeptal se malý princ.  

„Abych zapomněl“ řekl pijan.  

„Nač abys zapomněl?“ vyzvídal malý princ a užuž ho začínal litovat.  

„Abych zapomněl, že se stydím, “ přiznal se pijan a sklonil hlavu.  

„A zač se stydíš?“ vyptával se dále malý princ, protože by mu byl rád pomohl.  

„Stydím se, že piji!“ dodal pijan a nadobro se odmlčel.  

A malý princ zmaten odešel.  

Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal si v duchu cestou.  

 

Antoine de Saint-Exupéry 

Malý princ 
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Za devaterem vypelichaných hor a devaterem stok, v lůně Sudet, leží městys, 
jehož obyvatelstvo je natolik zdecimováno alkoholem, že zřídilo sobě ku 
prospěchu Drtilův odvykací tábor. Tento ústav je takticky umístěn v blízkosti 
zoologické zahrady, aby v řevu exotických zvířat zaniklo naříkavé volání opilců 
po alkoholu. Ve vile, která připomíná spíše příbytek hraběte Draculy či 
Hitchcockovu představu o strašidelném zámku, přebývá šílený primář Drtil, 
obklopen kohortou jemu věrných a podobně zhovadilých psychoterapeutů. 
Vybavení léčebny sestává hlavně z mohutných klecí, v kterých i lvi z blízké 
ZOO dostali by kopřivku. Z bohaté plejády donucovacích prostředků proti těm 
opilcům, kteří nemíní dodržovat domácí řád, jmenujme široký sortiment 
svěracích kazajek nejrůznějších fazón, několik druhů španělských botek všech 
velikostí a jako dědictví po markýzovi de Sade bohatou sbírku jezdeckých 
bičíků. Nevedou-li ani tyto prostředky ke kýženému cíli převýchovy, nastupuje 
chemie. Personál potom nasadí chovancům psychofarmaka takové razance, že 
i ti nejdivočejší í kverulanti si po nich čtou románky proslulé červené knihovny 
a štrikují pro primáře papuče a sestrám chňapky na hrnce. Taková je tedy 
představa laické veřejnosti o činnosti ústavu AT v jejich městě. Vlezme si proto 
do propité hlavy jednoho právě přibyvšího alkoholika a absolvujme s ním 
oblíbené třináctitýdenní kolečko, a bychom zjistili, nakolik se liší (či nikoli) 
tato představa od skutečnosti.  
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DEN PRVNÍ 

Tak v 8. 00. zas konečně mezi kamarády. Ještě že mne sem Petr Zahradník, též 
absolvent tohoto ústavu, hodil autem, tudíž mne ta moje vášeň nevcucla do 
žádné hospody a přijel jsem střízliv. Tedy relativně střízliv, protože mi jistě  
v oběhu ještě koluje koňak, který měl tchán dostat pod stromeček a já ho načal 
včera večer, aby se mi podařilo usnout. Nevím, jestli jsem víc rozklepaný 
abstinenčními příznaky, nebo strachem z toho, co mne tady čeká. Přijímal mne 
pan doktor Záděrka, nestor libereckého OÚNZU. Bujaře mi klepal do kolen a 
vyzkoušel mne z latiny. Moc pěkně jsme si popovídali. Na pokoji číslo 4, kde 
jsem se stal čtvrtým do počtu, mi bylo poskytnuto Záhořovo lože-
vikslajvantové vyšetřovací lůžko, z kterého jsem celou noc padal na hubu.  

 

DEN DRUHÝ 

Dnes je neděle a tady se skutečně nic neděje. Venku slunečno a v duši 
pošmourno. Jediným vytržením ze zdejší hniloby byl telefonát z domova, zda 
něco nepotřebuji. Inu potřeboval bych – tak jenom ránu z milosti. Večer 
vibruju obavami z pondělí – jaké asi převýchovné metody mne čekají.  

 

DEN TŘETÍ 

Tento den prý bývá kritický, tady to spíš vypadá, že si začínám zvykat. Kuřáci 
všech zemí spojte se - v úzké nudli je stále kouřmo a dusivo a zní tu radostný 
opilecký smích. Dřepí tu taková ordinérní hlučná ženština a vzhledem k tomu, 
že si velmi rozumí s amnestovaným Valíkem, bude to buď také muklyně, nebo 
prokurátorka. Valík sem dorazil z nádraží – ležel v kolejišti a už ani neměl sílu 
volat o pomoc. Ve mně vytušil měkkou povahu, a hned mne pumpnul o bundu, 
v které vyrazil do Prahy, kde prý má v úschovně na nádraží nějaké věci. Primář 
mu ani nebránil, protože má údajně rakovinu jater a stejně se uchlastá. 
Známou tváří je tu pro mne pan Tvíd, zaměstnanec tiskárny. Jeho opilecké 
zážitky mi připadají jako moje vlastní. Taky když prvním pivem nastartoval tu 
opileckou mašinu, nedokázal ji pak už ubrzdit. Řešili jsme na kuřárně otázku 
voleb- zda vůbec budeme připuštěni, a pokud se tak stane, zda bychom neměli 
založit SČA (Stranu českých alkoholiků). Jenže bohužel jsme nepřišli na žádný 
pozitivní program – sebedestrukce alkoholem asi nebude to pravé ořechové. 
Dnes jsem se též přestěhoval na regulérní postel a dostal diazepam, tak snad 
budu spát jak nemluvně. Stařenka (ona je totiž o dva měsíce starší) mi přinesla 
papuče a noviny a holení a je tak trochu otrávená z toho, že má doma teď 
spoustu práce. Tak jsem se v duchu tetelil ze své nepostradatelnosti, ale 


