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MILNÍKY VÝVOJE A-KLUBU BRNO 

Podle druhého adresáře socioterapeutických 
klubů byly koncem roku 1988 evidovány cel
kem 64 socioterapeutické kluby abstinujících, 
z toho v České socialistické republice 35 a na 
Slovensku 29. Mimo apolinářský KLUS , který 
byl založen v r. 1948, byly kluby zakládány ve 
dvou výraznějších obdobích- první bylo okolo 
sedmdesátých let (1970- 1975) a druhé v po
sledních pěti -osmi letech (1980- 1985) . Na 
uvedeném rozvoji klubové činnosti mají nema
lý podíl vzájemné konfrontace klubů na růz
ných úrovních -od přátelských návštěv až po 
celorepublikové nebo celostátní sjezdy, které 
přinášejí účastníkům jak výraznou emocionál
ní podporu v abstinenci, tak i dostatek infor
mací a konkrétních zkušeností z práce. V r. 
1988 se např . konal 5. celoslovenský sjezd klu
bů, pořádaný každé dva roky a na podzim 
1989 bude v Bratislavě probíhat již 8. celostát
ní sjezd zástupců socioterapeutických klubů . 
Ten je určený zejména pro členy výboru klubů 
a jejich terapeuty s cílem zkvalitnit práci v klu
bech i po stránce odborné a organizační. Po
dobné akce přinášejí pro terapeuty množství 
podnětného materiálu i z hlediska teo retické
ho - např. sledování práce malých sociálních 
skupin , výzkum vývoje postojů k abstinenci 
atd. Objevila se i možnost pokusit se zobecnit 
na základě nasbíraných údajů životní cesty 
jednotlivých klubů a stanovit tak obecněji plat
né etapy, či milníky jejich vývoje. 

Dr. Bútora ve své práci o vývoji klubů rozli
šil pět stadií, zachycujících cestu průměrného 
klubu od jeho vzniku , přes překonání první 
krize po celkovou stabilizaci. Při analýze vývo
je A-klubu Brno. který letos pracuje 16. rok , 
jsme přidali další 4 stadia, která vlastně opaku
jí charakteristické rysy úvodních fází , ale na 
poněkud jiné úrovni . Přidáváme tedy stadium 
prosperity a expa nze, druhé krize. hledání no
vých cest a předávání poselství. 

Během patnácti let se v práci našeho klubu 
řešily postupně tři velké globální problémy: 
1. jak přežít ; 2. jak žít; 3. jak žít kvalitněji . 

První problém řešil klub téměř deset let - a 
prošel při tom etapou 1. nadšení, 2. hledání , 
přes 3. první krizí k 4. druhé míze a 5. klidné 
práci, tj . stadii, která se v podstatě shodují se 
závěry dr. Bútory. Dále však nastoupila otáz
ka: Jak žít , která doprovázela fázi 6. prosperi
tu a expanzi, 7. druhou krizi a 8. hledání no
vých cest a zaplnila přibližně pět let činnosti. 
Způsob "jak žít kvalitněji" ve fázi 9., tj . "pře
dávání poselství", hledá klub v současnosti . 

Charakteristiky A-klubu Brno 

A-klub Brno pracuje při lůžkovém AT od
dělení Psychiatrické léčebny Brno od r. 1974. 
Jeho členové jsou převážně odléčení pacienti 
oddělení , muži . Patří mezi kluby vedené tera
peuty za spolupráce s výborem klubu . Schůzky 
jsou třikrát měsíčně a započítáme-li i schůzky 
výboru , tak čtyřikrát měsíčně. Počet členů je 
nyní 120 (plus 120 abonentů klubového časopi
su) , z toho asi polovina aktivnějších. Členové 
jsou ze spádové oblasti PL Brno , která zahrnu
je asi polovinu Jihomoravského kraje a dále 
odléčení pacienti mimospádově a staří členové 
z doby před rajonizací - jde o dřívějš í pacien
ty - dobrovolné léčby z celého Jihomoravské
ho kraje . Činnost klubu je dosti různorodá , 
převažují snahy o kontakty s jinými českoslo
venskými i zahraničními kluby ; ostatní akce 
jsou formálněj ší a mají charakter převážně 
edukativní nebo společenský. Klub vydává už 
16. rok časopis - léčebnou pomůcku Zpra
vodaj klubu abstinujících. Členové klubu se 
navzájem všichni neznají , kromě některých 
menších skupinek se silnější kohezí - např . 
skupina okolo výboru, nebo skupina z manže l-

Předneseno na Celostátní konferenci AT v Nitre dne 12. 5. 1989 

182 



ské terapie - mají k sobě většinou vztah 
zprostředkovaný pouze přes terapeuty. . 

Pokusíme se nyní charakterizovat jednotlivé 
etapy vývoje tohoto klubu zejména z hlediska 
struktury skupiny, její velikost a koheze a vy
žadované převažující role terapeuta v daném 
období. 

Etapa 1.: Jak přežít 

I. Nadšení 

Vznik každé novinky musí provázet na za
čátku nadšení- ať už dle Bútory nadšení tera
peutů , jejich pacientů, nebo pacientů léčených 
v jiném zařízení , kteří přinášejí jinde získané 
zkušenosti. Nejvýhodnější je ovšem pochopi
telně situace, kdy se všechny tyto potencionály 
spojí. Skupinka stojící u zrodu klubu nebývá 
velká (v našem případě šlo o 6 pacientů, zapá
leného l ékaře a primářku) , bývá dosti koheziv
ní a vytvoření nové organizace poskytuje jejím 
členům značnou emocionální podporu . Členo
vé se znají jménem, mají k sobě neformální 
vztah, stýkají se postupně i mimo rámec klu
bu. Většina z nich má zároveň v novém klubu i 
funkci. Terapeut může vystupovat jako .. ná
rodní buditel" . podněcující aktivitu členů klu
bu, anebo tuto úlohu může převzít některý 
zdatný organizátor z řad pacientů. A-klub Br
no začínal s kombinací obojího- s iniciativou 
přišel pacient původnč léčený v Apolináři, kte
rého podpořil tehdejší lékař oddělení. 

2. Hledání 

Hledání je nejcharakterističtější čiností dal
ší fáze. Hledají se zřizovatel, organizační 
struktura . návody na činnost , administrativní 
zařazení , odborná náplň , záštita, způsob ho
spodaření , kamarádi z jiných klubů. Někdy se 
také hledá i místnost na schůzky nebo dokonce 
i terapeut ochotný spolupracovat. Terapeut 
má nyní funkci převážné reprezentační a zašti
ťuje klub při jednání s nadřízenými složkami a 
s veřejností. Hledají se cesty . jak překonávat 
provozní problémy. V tu dobu se brněnští klu
báci obraceli zejména na KLUS v Praze s pros
bou o poskytnutí návodu , jak tyto problémy 
řešit. Posléze se dostavily i první úspěchy- zři
zovatelem klubu se stal KÚNZ , Psychiatrická 
léčebna , byla poskytnuta místnost pro schůzky 
v bývalé léka řské knihovně , tehdejší předseda 
zformuloval Statut klubu , který byl odsouhla
sen , schválen a v podstatě platí dodnes. Spo
lečnou prací se vzájemné emocionální vazby 
mezi členy klubu ještě zpevnily a zaujaly nato-

lik důležité místo , že jakékoliv jejich narušení 
vedlo k ohrožení celé existence klubu. Tak se 
dostáváme k fázi 

3. První krize 

První krize , zasahující samé jádro klubu , 
postihla brněnský klub asi po dvou letech čin
nosti a souvisela se zásadní výměnou terapeu
tů. Z klubu postupně odešli primářka, psycho
ložka i lékař oddělení, kteří byli nahrazeni no
vými terapeuty, na které ovšem neměli tehdej
ší klubáci vazby žádné. Někteří z nich přestali 
s klubem rovněž spolupracovat, zbylí, a byli to 
převážně ti, kteří měli v klubu nějakou funkci, 
se soustředili okolo osoby tehdejšího předse
dy. Přesto , že příznivé emocionální klima klu
bu bylo podstatně ohroženo , jeho faktická 
skutečná práce zjevně narušena nebyla , proto
že výbor v ní iniciativně pokračoval. Noví tera
peuté se postupně seznamovali se zaběhanými 
formami klubové činnosti , která v tu dobu byla 
pro ně spíše okrajová a pouze doplňovala je
jich vlastní práci s pacienty. Jediný pojící člá
nek mezi původním a dnešním klubem před
stavoval vlastně pouze předseda , který jedině 
vahou své osobnosti zabránili hrozícímu záni
ku klubu. Úzké emocionální vazby a silná ko
heze malé sociální skupiny nebyly nejlepší 
zbraní proti ohrožení z vnějšku - vytvořené 
kladné vazby se těžce přenášely místo na oso
by na funkce a malý počet členů skupiny secí
til oprávněně ohrožen svým faktickým dalším 
zmenšením , jak odchody kamarádů, tak i je
jich recidivami. Postupná akceptace nových te
rapeutů se stala pro původní klub nakonec 
otázkou přežití, což si s předstihem uvědomil 
předseda, který první začal měnit bývalou sku
pinu kamarádů v dobře organizovanou a práce 
schopnou jednotku. Tak začala fáze 

4. Druhá míza 

V tomto období se v klubu zformovaly dvě 
výrazné podskupiny , - staří a noví-, které me
zi sebou neměly příliš těsné vazby. Terapeuté 
mají v tu dobu v klubu již také "svoje" pacien
ty , pro které jsou přirozenou terapeutickou 
autoritou . Úměrně k tomu klesá sociální statut 
předsedy, jako jediné autority z předchozího 
období. Klubová činnost se rozšiřuje d další 
aktivity a vedení klubu se snaží , aby netěsnost 

klubových podskupin nepřerostla v nepocho
pení či nepřátelství. Úmrtí původního předse
dy v té době se již v klubu- jinak než osobně
negativně neprojevilo a klub přecházel dále do 
stadia fáze 
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5. Klidná práce 

Toto stadium bylo vskutku obdobím stabili
zace (dle Bútory). Původní malá sociální sku
pina se rozrostla. Její členové se sice mezi se
bou stále ještě znají jménem, ale nemají k so
bě tesnější vztah a mimo klub se už spolu větši
nou nestýkají. Klub začíná pracovat více tera
peuticky (spíše jako terapeutická skupina). 
Personál figuruje v rolích terapeutických auto
rit, od kterých se samozřejmě očekává vedení 
a usměrňování členů klubu a která na sebe 
strhávají většinu jejich emocionálních vazeb . 
Styl práce formou terapeutické komunity je 
podobný jak v klupu, tak i na oddělení, což u
snadňuje pacientům, kteří jsou spíše submisiv
nější a ochotnější nechat se vést , vstup do klu
bu. 

Pomalu se uzavírá kapitola "jak přežít" . Te
rapeuté poučeni ze svých dosavadních zkuše
ností i ze zkušeností ostatních se pokouší do
sáhnout vzájemné zastupitelnosti a snaží se o 
to , aby se na vedení klubu podílelo více členů 
terapeutického týmu- i za cenu zeslabení vzta
hovosti jako jinak jistě nutného pozitivního 
prvku práce . Ve výboru klubu pracují klubáci 
splňující touhu členů po pozitivních abstinent
ských vzorech , kterou může vyplnit jen odlé
čený pacient, a to někdy i za cenu jeho men
ších ,.provozních" schopností. Rovněž pláno
vaně je vytvářen prostor pro lepší kontakty 
mezi členy klubu a pacienty na oddělení , které 
v rámci klubu později už jen málokdy spontán
ně vznikají. Proto začaly tzv. malé kluby , tj. 
setkávání členů klubu s pacienty na oddělení 
bez terapeutů. Podmínky pro přežití i v přípa
dě dalších zásahů zvenku - dalších odchodů , 
recidiv apod . - byly v r. 1984, tedy po deseti le
tech života klubu podle daných možností za
bezpečeny. Po vyřešení otázky "jak přežít" , 
nastupuje problém "jak žít" , který provází 
klub dalších 5 let. 

Etapa 2. Jak žít 

Fáze 6. Prosperita a expanze 

Máme před sebou klub , který si uhájil své 
"místo na slunci" . Místo dvou oddělených sku
pin se zformovala jakási skupina ve skupině -
v podobě stálého klubového jádra. Proběhlá 
stabilizace klubu se projevuje ve dvou směrech 
-první cesta vede k novým členům klubu. Já
droví klubáci jim předkládají jednak vlastní 
abstinentské vzory , jednak jim nabízejí více 
zajímavých programů . Do klubu vstupují no
ví, zapálení členové , které neláká už jen myš-
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Ienka společné abstinence, ale také atraktivní 
činnosti, které dříve neměli čas realizovat. 
Z tohoto hlediska jde tedy o výraznou prospe
ritu klubu . Klubové jádro je však převážně 
tvořeno dlouholetými abstinenty , kterým do
savadní rozsah činností už nestačí, abstinence 
se pro ně postupně stává stále více pouhým 
prostředkem pro dosažení cíle v tomto případě 
zcela jasně zaměřeného mimo vlastní klub, do 
širšího společenského kontextu . V tomto pří
padě mluvíme o expanzi směrem ven. Členové 
klubu v této etapě nastolují otázky začlenění 
klubů do NF, probírají způsoby jak zvýšit cel
kovou společenskou prestiž klubu, navazují 
spolupráci s protialkoholními sbory. Terapeu
tově ustupují poněkud do pozadí a jejich auto
rita bývá doplňována autoritou společné myš
lenky , společného programu i autoritou klubá
ků , kteří mají za sebou větší váhu vlastní absti
nentské zkušenosti. Při pohledu zvenčí se klub 
jeví jako aktivní, čiperný , s velkým množstvím 
kontaktů , schopný zorganizovat různé i dosti 
náročné akce. Skutečné vztahy uvnitř klubu 
nejsou však zdaleka tak idylické. Výbor , 
event. něktěří členové aktivního jádra, začíná 
pociťovat své fakticky administrativně podříze
né postavení vůči terapeutům jako svazující a 
hledá formy , jak tuto situaci změnit. Role tera
peutů jako určujících osob je v této fázi pro 
některé členy už málo přijatelná , její odmítnu
tí jim ovšem splývá s odmítnutím terapeutické 
role personálu vůbec a vyúsťuje v přesvědčení, 
že jejich klub se nyní již bez terapeutů vlastně 
obejde . Klub tedy přestává mít výhradně tera
peutický charakter a začíná se mluvit např. 
o společenské organizaci bez terapeuta apod. 

I terapeuté sami nejsou zcela jednotní. Proti 
jednoznačně direktivně či indirektivněji tera
peuty vedenému modelu práce , stojí zkušenost 
s kluby v Polsku a Maďarsku , kde si klubový 
život organizují a řídí členové klubu sami a te
rapeuté zaujímají pouze pozici zvaných exper
tů a poradců. Seznámení s tímto způsobem ve
dení klubů bylo jedním z důvodů , pro který 
jsme také v našem klubu přenechali výboru 
klubu větší prostor pro uskutečňování nových 
nápadů a plánů a vlastně jsme tak zvýšili podíl 
jejich spoluzodpovědnosti za celkovou podobu 
klubu. 

V té době jsme realizovali některé větší akce 
-např. organizaci celostátního sjezdu , výměn
né zájezdy s abstinenty maďarských klubů , 

rozšíření kontaktů se zahraničními kluby , zvý
šení úrovně časopisu, na které začala spolupra
covat celá redakčná rada . Členové klubu cítili 
stále větší potřebu setkávat se i mimo rámec 
organizovaných schůzek , ale vhodný prostor 



našli pouze v léčebně, kde se začali scházet na 
tzv . klubáckých klubech- bez terapeutů i bez 
pacientů. Aktivní členové začínají psát do 
masmedií s uvefejněním plného jména a adre
sy . Výbor zajistil i realizaci zjevných projevů 
příslušnosti ke skupině vytvořením klubových 
odznaků . 
Změna vyústila ve změnu postoje ~ a ta ve 

změnu celkového zaměření. V některé z těch
to změn se už však skrývá zárodek 2. krize klu
bu . 

7. fáze Druhá krize klubu 

Druhá krize klubu tentokrát nepramení ze 
zásahu vnějšího, ale má příčiny vnitřní. Klub v 
této době mívá již 80- 100 členů, kteří se na
vzájem poměrně málo znají a vzájemné vazby 
mezi nimi jsou uvolněné. Členové se většinou 
zúčastňuji pouze větších akcí , pořádaných sku
pinkou okolo výboru , nebo tzv . jádra, ale klu
bová koheze se pomalu vytrácí a vlastní klubo
vý život s výrazným proabstinentním zaměře
ním se tříští spíše na jednotlivé akce . Některé 
programy jsou stále ještě dosti atraktivní , ale 
jiné se začínají podobat různým formálním 
"čárkovacím" schůzím . Dlouholetým členům 
klubu , kteří mají jasnou představu o jeho cel
kovém poslání a kteří klubu již definitivně vy
mezili pevné místo ve svém životě, tato jistá 
dvojkolejnost v jeho činnosti nevadí. Navíc 
někteří velmi vítají a oceňují iniciativu ostat
ních také proto , že jim umožňuje pasívní, po
hodlné , konzumní přijímání předkládaných 
akcí , bez nutnosti projevit nějakou větší vlast
ní aktivitu . Noví adepti členství, kteří se bohu
žel častěji setkávají s formálněj šími klubovými 
programy, jsou ve svém pohledu na klub po
chopitelně dezorientováni. Většinou ještě ne
dokážou sami vidět smysl celé činnosti a ani si 
nepřipouštějí důležitost doléčování pro svůj 
další život. Aktivní skupina déleabstinu)ících 
je natolik zaměstnána řešením důležitých 
problémů své expanze , že si postoj nováčků 
uvědomí , až se projeví nedostatek nových čle
nů , úbytek jednoročních abstinentů , nebo při 
nějaké zjevné kolizi s masou nedůvěřivých pa
cientů. Terapeuté se tedy dostávají do rolí ja
kýchsi moderátorů , kteří se snaží překlenout 
mezeru neporozumění mezi aktivní skupinkou 
a jejím pelotonem, různými formami propojo
vat jednotlivé skupiny a předkládat do společ
né řeči jejich odlišné jazyky. Krize , která při
šla v etapě Jak žít, nehrozí už klubu v této si
tuaci faktickým zánikem. Ale ·i pouhá stagnace 
a vzájemné neporozumění zákonitě doprováze
né zmenšením proabstinentního potenciálu 
klubu , lze v určitém stadiu vývoje považovat 

za výstražné a ohrožující. A proto období, kdy 
brněnský klub "nenabaloval" nové členy, prá

_vem považujeme za jeho druhou krizi. 
Jako terapeuti jsme se v té době opakovaně 

potýkali s negativismem pacientů, kteří své 
nejistoty úspěšně projikovali do nedůvěry vůči 
klubákům. V tu dobu poklesla "výživnost" ma
lých klubů (viz výše), na které svou "kůži na 
trh" nosil stále menší počet klubáků , rovněž na 
klubáckých klubech se scházela jen malá sku
pinka lidí. 

Většinu akcí obsazovalo převážně několik 
nejaktivnějších členů výborů, kteří si sice za
čali krizovou situaci postupně uvědomovat , ale 
nedokázali ji sami zvládnout. Začalo tedy ob
dobí 

8. fáze Hledání nových cest 

K hledání nových cest se opět spojili zkuše
nostmi kvalifikovaní členové klubu s terapeuty 
a vytvořili dohromady výkonnou pracovní sku
pinu, tak jako kdysi jejich předchůdci ve fázi 
nadšení. Sjednoceni společnými obavami 
o osud společného díla, hledali způsoby, jak 
vytvořit klub , který by byl a) "terapeuticky vý
živný" pro nové členy; b) "posilující" pro déle
abstinující. 

Východisko se našlo ve vytvoření tzv. dife
rencovaného klubu. Diferencovaný klub pra
cuje na několika různých úrovních , z nichž 
každá vyžaduje různé obsazení rolí a různé 
rozdělení pravomocí. 
a) Terapeutický klub pro nové členy má za 

úkol teoreticky i prakticky připravit budou
cího člena klubu na zvnitřnění nutnosti do
léčování. Terapeutické vedení zde mají te
rapeuté profesionální , doplněni vhodnými 
terapeuty laickými z řad abstinujících, 
schopnými i ochotnými osobními příklady 
působit na začátečníky . 

b) Posilující klub pro déleabstinující- spočí
vá nejen v zajištění atraktivních programů 
pro abstinenty a jejich rodinné příslušníky; 
ale předpokládá i cílevědomé vedení členů 
klubu k sebeposilování předáváním vlast
ních zkušeností a k postupnému vědomé
mu vytvoření abstinentního životního sty
lu. Konkrétní práce zde převážně spočívá 
na členech klubu samých. Terapeuté zde 
vystupují spíše jako poradci či experti a je
jich vlastní terapeutické působení je pouze 
zprostředkované přes aktivní skupinu. 

9. fáze Předávání poselství 

Zatím poslední etapou práce diferencované
ho klubu jsme nazvali předávání poselství. 
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Někteří členové našeho klubu jsou již zralý
mi klubáky. Při déletrvající abstinenci si vyjas
nili své postoje k alkoholu, k doléčování v klu
bu i ke změně sveho životního stylu . Vědí ne
jenom "co" a "proč" , ale umí si i odpovědět na 
otázku "jak" . Jejich vlastní získaná zkušenost 
životní je obrovský potenciál, který může být 
zužitkován pro ostatní - a zpětnovazebně vy
užit zase i ke svému vlastnímu posílení. Tako
ví členové začínají nyní doslova předávat po
selství :ot ve svém nejbližším okolí podle místa 
bydliště ve spolupráci s OAT vytvářet jakési 
"dceřinné buňky" brněnského A-klubu . Teo
retickou přípravu získali převážně na prvním 
výcviku laických terapeutů , pořádaném před 
rokem brněnskými terapeuty v Jemnici, "kra
janské" skupinky místně sdružují nejen členy 
našeho klubu , ale působí i mezi širší veřejností 
a mají tak velmi blízko k různým svépomoc
ným skupinám , event. je v jejich způsobu prá
ce i jistá podobnost s prací skupin A-A. Předá-

vání poselství je tedy hlavní úkol současné fá
ze vývoje našeho klubu . Tuto jedinou jsme za
hrnuli do etapy třetí a zatím poslední "jak žít 
lépe" . 

Závt!r 

Popsané etapy vývoje mohou být charakte
ristické pro více skupin sdružujících se za urči
tým cílem. Každá taková organizace projde asi 
stadiem nadšení , krizí. výměnou stráží a další
mi . Na rozdíl od .zájmových sdružení. považu
jeme v případě socioterapeutických klubů 
.. zmapování" jejich vývoje za zvlášť důležité, 
neboť zbytečné chyby a komplikace v jejich 
činnosti mohou být v jejich případě hodnoceny 
jako přímé ohrožení dalšího života nejen na
šich bývalých pacientů. ale i jejich rodin. 

PhDr. T. Kostroňová, MUDr. V. Sťastný, CSc. 
KÚNZ, PL Brno 

LÉČBA TOXIKOMANIÍ V ZÁP ADNÍM BERLíNt 

V roce 1988 jsem navštívil Západní Berlín , 
kde mě zaujala především léčba toxikomanií 
prováděná neprofesionály a svépomocí. Měl 
jsem možnost detailně se seznámit s jedním 
ambulantním a jedním lůžkovým zařízením. 

Zařízení pro ambulantní léčbu , tzv . Marx 
Projekt , je pojmenováno po jeho zakladateli a 
dosavadní vedoucí osobnosti Hartwigu Marxo
vi , který , mimochodem, nemá žádné formální 
vzdělání v psychologii či medicíně . Se svým 
projektem začal v roce 1975 a specializuje se 
hlavně na heroinisty , kterých jsou v Západním 
Berlíně 4000. Jeho systém je založen na svépo
moci a kromě abstinujících pacientů se na něm 
podílí i celá řada lidí , nemajících se závislostí 
problémy. Léčba je rozdělena do čtyř stupňů . 

První stupeň je naprosto jedinečný : závislý 
(nejčastěji heroinista) stráví prvé dva měsíce 
léčby ve skupině osmi lidí , žijících normálním 
životem. Jde hlavne o osoby nezávislé, v men
šině případů o uzdravené toxikomany. Bydlí 
střídavě v jejich rodinách, je s nimi stále v kon
taktu . Pomáhají mu přenést se ze světa drogy 
do "normálního" světa . Kromě toho se od 
prvého dne rozebíhá ambulantní terapeutický 
program, mající v těchto dvou měsících násle
dující podobu: 

Neděle : pacient + osmičlenná skupina , kte
rá o něho pečuje , se schází s terapeutem. Ve
čer probíhá tzv . divadelní skupina: hraní rolí, 
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psychopantomima, psychogymnastika . 
Pondělí : fyzioterapie, masáž typu shiatsu . 
Úterý : kontrolní odběr moče skupiny právě 

se léčících závislých . 
Středa: pohybové aktivity . Pacient + osmi

členná skupina, která o něho pečuje, se schází 
s terapeutem . 

Čtvrtek : kontrolní odběr moče , individuální 
psychoterapie. 

Pátek: sociální trénink , zaměřený na problé
my v "zevním" světě, nácvik asertivity . 

Sobota: pohybové aktivity (kopaná, odbíje
ná , cvičení v tělocvičně) . 

V prvních dvou měsících proběhne také se 
skupinou právě se léčících toxikomanů jeden 
psychoterapeutický den a jeden psychotera
peutický víkend . 

Přijetí toxikomana do společnosti "normál
ních" lidí v prvních měsících léčby , jeho pře
vzetí těmito lidmi do rodinného a soukromého 
života je vskutku unikátní a vysoce humánní, 
zvláště když si uvědomíme, že až 75 % takto 
léčených osob je AIDS pozitivní. 

Druhý stupeň ambulantní léčby navazuje 
bezprostredně na první a trvá devět měsíců . V 
této době přestává být toxikoman úzce svázán 
se skupinou lidí, která mu pomáhala v prvních 
dvou měsících, hledá si vlastní životní prostor , 
nové ubytování , sociální kontakty. Řada závis
lých reaguje na toto osamostatnění depresív-



ně . Mohou se proto kdykoliv vrátit do původní 
skupiny, kde cítí oporu. (Ne však déle než na 
l- 2 týdny.) V zásadě by se však během těchto 
devíti měsíců měli alespoň částečně postavit na 
vlastní nohy. V týdenním léčebném programu 
odpadá nedělní a středeční setkání pacientovy 
skupiny s terapeutem , přibývá však dalších ak
tivit: autogenní trénink (nižší a vyšší stupeň), 
gestalt, transakční analýza , v pondělí se oddě
leně scházejí skupina žen a skupina mužů , ve 
čtvrtek partnerská skupina. Jednou týdně se 
schází skupina homosexuálních mužů a žen. 
2x měs íčně běží psychote rapeutický víkend. 
Ostatní program je obdobný jako v prvních 
dvou měsících. V této době začínají někteří 
závislí pracovat (pokud mají možnost), řada z 
nich si doplňuje vzdělání- opět v rámci léčeb
ného programu: výuka je v pondělí , úterý a ve 
čtvrtek (každý z těchto dnů 3 hodiny) . Vyučuje 
se němčina , angličtina, matematika , chemie, 
fyzika, politika a pracovní praxe . 

Třetí stupeň představuje jednoroční doléčo
vání. Důraz je kladen na resocializaci (rodina, 
zaměstnání) a program je tedy koncentrován 
do podvečerních nebo večerních hodin a na 
dobu víkendu: 

Neděle: hraní rolí , psychopantomima, psy
chogymnastika, výcvik v laického terapeuta. 

Pondě lí: skupina mužů, žen, homosexuál
ních mužů a žen. 

Úterý: kontroly moče . 
Středa: pohybové aktivity , rytmická skupina 

(velmi oblíbená, jde v podstatě o muzikotera
pii za použití výhradně bicích nástrojů). 

Čtvrtek: skupiny partnerské, rodičovské , 
výcvik v laického terapeuta . 

Pátek: pracovní schůze: zpětné vazby, dis
kuse, organizační záležitosti, rozhodování o 
změnách. 

Sobota : sport. 
Individuální psychoterapie je možná kdyko

liv dle potřeby. I nadále pokračují víkendová 
setkání. V průběhu druhého roku léčby se to
xikomané začínají přesouvat do pozic laických 
terapeutů , k čemuž jim od roku 1981 pomáhá 
výcvik, trvající tři roky a organizovaný opět 
"Marx Projektem". Z toxikomanů se tak stá
vají terapeuti a léčba pokračuje dál, aniž by 
bylo třeba angažovat profesionály. Uzdravený 
pacient tak vstupuje do čtvrtého stupně léčby . 

Celý projekt obnáší pouze tři placené síly: dva 
terapeuty (neprofesionály) a jednu administra
tivní pracovnici . 

Od listopadu 1979 vychází lx měsíčně dva
náctistránkový "Clean-Brief", obdoba "Zápisů 
z Apolináře". 

Projekt je schopen poskytnout ambulantní 

léčbu 30 - 40 závislým zároveň . Podle jejich 
názoru není dobré léčit více pacientů souběž
ně, neboť všichni zúčastnění začnou ztrácet 
přehled. Pro dokreslení situace uvádíme čísla 
za rok 1987: kontakt se zařízením navázalo 177 
osob, z toho 104 žen. 125 bylo závislých na 
drogách (nejvíce na heroinu -74) a deset osob 
zneužívalo drogy (zatím) bez závislosti. Zbý
vající nebyli závislí , jednalo se o emoční a so
ciální problémy. 33 toxikomanů se podařilo 
umístit do normálních rodin k "nastartování" 
terapie, celkem 80 se pravidelně zúčastňovalo 
skupinových aktivit a všech 135 závislých , či 

závislostí ohrožených osob se pravidelně zú
častňovalo některé části terapeutického pro
gramu. 38 souhlasilo s pravidelnými kontrola
mi moče . Z dlouhodobých statistik projektu 
vyplývá, že prvé dva stupně léčby dokončí jen 
13 % pacientů . Při pětiletých katamnézách. tý
kajících se pouze těchto 13 % pacientů, dosáh
lo plné sociální rehabilitace 63 % osob, 8 % 
zrecidivovalo a o ostatních nezískali žádné in
formace. 

Co se týče lůžkových zařízení: již delší dobu 
jsem se chystal do západoberlínského Synano
nu , s jehož zástupci jsem byl v písemném kon
taktu. Západoberlíňané mne před touto insti
tucí ~abádali k opatrnosti , aniž by ovšem o ní 
měli hlubší znalosti . Západoberlínský Synanon 
jim totiž splýval se Synanonem severoameric
kým , nepožívajícím valné pověsti , ten založil 
v roce 1958 abstinující alkoholik Charles De
derich v Kalifornii, jako (původně) terapeutic
kou komunitu , čítající až 900 členů. Americký 
Synanon se stal časem obrovským byznysem s 
kapitálem okolo 20 miliónů dolarů a jeho cíle 
se změnily: Dederich začal nařizovat holení 
hlav dohola , výměnu partnerek , sterilizaci mu
žů, ženy byly nuceny k umělým přerušením tě
hotenství. Usiloval o uznání komunity za ofi
ciální církev. Nakonec zrecidivoval, pro trest
nou činost byl odsouzen a zemřel ve vězení. 

Západoberlínský Synanon nikdy neměl (a 
nemá) k původnímu , severoamerickému, žád
né vazby. Má s ním společný pouze název. Za
ložili jej na půdě jednoho starého domu v 
Kreuzbergu v roce 1971 manželé Warnkeovi , 
oba toxikomané. Vycházeli tehdy z Raiffeise
nova kooperativního hnutí a z knihy Lewise 
Yablonskyho Tunel návratu . Původní manžel
ská dvojice (která se mezitím rozvedla, ale Sy
nanonu a abstinenci zůstala věrná), vytvořila s 
pomocí dalších závislých současnou tvář této 
organizace: tři domy v Západním Berlíně a 
farma v NSR poblíž Marburgu . V těchto zaří
zeních žije 220 závislých (80 % toxikomanů -
převážně heroinistů a 20 % alkoholiků). Přijí-
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má se 24 hodin denně. Přijít a zůstat může kaž
dý závislý, který se podrobí základním pravi
dlům: žádné drogy , žádný alkohol, žádný ta
bák , žádné násilí. Léčba je koedukovaná. Po
lovina obyvatel Synanonu patří mezi "déle
sloužící", s průměrnou nepřetržitou dobou po
bytu 4,3 roku . Na druhé polovině lůžek se zá
vislí rychle střídají : ročně přichází přes 500 
osob , z nichž během roku 80 % odejde. Roční 
náklady představují pět miliónů marek, ze 
45 % si je hradí závislí sami, díky vlastní práci: 
vytvořili keramickou dílnu, firmu na stěhování 
nábytku, truhlárnu , tiskárnu , kde si necháva 
tisknout oficiální publikace i třeba západober
línský senát , neboť se Synanonem sympatizu
je. Zbytek financí dostávají od města , z privát
ních a veřejných sbírek. Příjímány jsou i závis
lé ženy s dětmi , tato komunita funguje oddě
leně a obnáší celkem 40 matek s dětmi . Jde o 
děti předškolního věku . Děti školou povinné 
tvoří společně s 25 závislými rodiči dafší komu- . 
nitu . Pobyt v Synanonu může trvat neomeze-

ně dlouho a je zásadně bezplatný. 7 % osazen
stva tvoří cizinci , jsou zde i Maďaři a Poláci , 
ale nikdo z Československa. Veškerý program 
si organizují závislí sami a to na vysoké úrovni 
současných komunitních a skupinově psycho
terapeutických požadavků. Za veškeré aktivity 
si také nesou zodpovědnost. Vybavení je z na
šeho pohledu dokonalé - včetně napojení na 
centrální počítač , všudypřítomných terminálů 
a stolních počítačů . Od roku 1984 jsou vydává
ny Zprávy ze Synanonu , vycházejí 4x ročně v 
počtu 25 000 (!) výtisků , od roku 1986 je pak 
vydáván dvouměsíčník s celoevropským dopa
dem Sucht Report , nákladem 10 000 výtisků a 
s kvalitním profesionálním obsahem. 
Závěrem bych rád zdůraznil , že jsem byl v 

těchto svépomocných zařízeních mile přijat , 

cítil jsem se zde jako doma: program , režim , 
systém , disciplína a pořádek byly patrny 
opravdu všude . 

MU Dr. J. Nerad, Praha 

K ORGANIZACI A KOORDINACI PRÁCE SOCIOTERAPEUTICKÝCH 
KLUBŮ 

V dnešní době není snad již nikoho . kdo by 
pochyboval o důležitosti a nezastupitelnosti 
práce socioterapeutických klubů abstinujících 
v procesu doléčování. Tuto skutečnost po
tvrzují jak naše , československé zkušenosti , 
tak i dlouholeté zkušenosti ze zahraničí. V 
PR a MR existuje např . rozšířená síť klubů 
s propracovanou organizací , která přest ává být 
záležitostí jen čistě zdravotnickou , zejména dí
ky faktu , že kluby samy disponují finančními 
dotacemi od orgánů lidové správy. Např . 

v MR bylo v r. 1986 okolo 144 klubů (na 
12 milionů obyvatel) s průměrným počtem asi . 
25 členů . Výše finančního příspěvku od státu 
činila od 40 000 do 430 000 forintů na jeden 
klub ročně, podle počtu jeho členů . Tuto část
ku přiděluje NV. 

Každý klub má svůj vlastní plán práce a hos
podaření , který obvykle schvaluje vedoucí lé- · 
kař psychiatrické péče v jednotlivých župách. 
Za plnění vypracovaného plánu odpovídá ta
jemník klubu . Lékaři do činnosti klubů zasa
hují jinak minimálně , mají spíše funkci porad
ců , provádějí osvětové přednášky a pomáhají · 
při řešení speciálních odborných problémů . 

Kluby jsou organizovány hierarchicky, v če
le stojí generální tajemník klubů, zaměstnáva
ný ministerstvem zdravotnictví (abstinent) , 
který celou činnost klubů koordinuje a řídí , 
převážně po stránce organizační. O stránku 
odbornou se starají terapeuti. Celé hnutí zača
lo před 30 lety v Békéscsabě a pro nás nejpozo
ruhodnější je fakt , že kluby v MR byly zaklá
dány podle československo-apolinářského vzo
ru. 

Jednou ročně organizuje vedení klubů celo
státní sjezd zástupců všech klubů v Alsóórsu , 
který má jednak společenský. ale hlavně pra
covní charakter. Této akce se osobně a aktivně 
zúčastňují i zástupci lidové správy a pracovníci 
ministerstva zdravotnictví. 

PR - Rovněž polské kluby mají své místo 
v rozpočtu polského ministerstva zdravotnic
tví. V r. 1986 připadaly na jeden klub I - 2 mi
liony zlotých ročně . V té době bylo v Polsku 
195 klubů (asi na 40 miliónů obyvatel) . 

V r. 1982 byl v Polsku zřízen zvláštní foncf 
na boj proti alkoholismu. Jeho výše činí 3 % ze 
zisku z prodeje alkoholických nápojů . Z této 
částky se dávají čtvrtina na rozvoj kultury a 

Předneseno na Celostátní konferenci AT v Nitre dne 12. 5. 1989 
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sportu a tři čtvrtiny na účely protialkoholního 
boje- což v r. 1987 činilo 15 miliard zlotých. 
Abstinenti se v Polsku sdružují nejen v socio
terapeutických klubech, ale také ve skupinách 
AA - 180 skupin. Pro manželky alkoholiků 
jsou určeny skupiny AL- ANON - 45 skupin 
a pro děti skupiny AL- ATEEN - 15 skupin. 

Polské kluby nyní vytvořily celopolskou fe
deraci klubů , kterou řídí generální sekretář 
spolu s výborem (federální sekretář je absti
nent) . Větší kluby mají i svého placeného ta
jemníka, který se stará o organizační záležitos
ti klubu. 

S podobným stylem práce a koordinace čin
nosti jsme se dále setkali např . ve Francii, v 
SRN a v dalších zemích . 

I v ČSFR byla stále častěji vyjadřována po
třeba odborného a metodického vedení socio
terapeutických klubů a event. možné koordi
nace činnosti jednotlivých klubů abstinentů. 
Tyto snahy vedly obě sekce AT (českou i slo
venskou) k ustanovení tzv . Koordinačního vý
boru pro práci se socioterapeutickými kluby . 
Do tohoto výboru o počtu 18 osob byli sekce
mi jmenováni terapeuti , kteří mají vesměs 
vlastní praktické zkušenosti z práce v klubu . 
Cílem tohoto opatření bylo vytvořit pružnou 
operativní organizaci, schopnou pohotově ře
šit nejen různé praktické aspekty doléčování v 
klubech , ale i s předstihem připravovat kon
cepční a metodické linie vývoje klubů . V sou
ladu se si tuací v cizině jsme přesvědčeni, že se 
i u nás bude délka léčby zkracovat (už i z eko
nomického hlediska) a že stál e větší úlohu bu
dou v léčbě závislostí sehrávat různé způsoby 
doléčování, které pravděpodobně způsobí v 
budoucích letech jakousi "expanzi". S touto , 
možností by měli terapeuté předem počítat a 
měli by na ni být také předem dostatečně me
todicky a teoreticky připraveni . 

Podle posledních údajů sdružují kluby v 
so11časné době asi 4000 osob. Tento počet není 
malý a je pravděpodobné, a my bychom si to 
jistě všichni jen přáli, že se bude zvětšovat a 
vyžádá si vytvoření podobné strukturované or
ganizace, jakou jsme popisovali v úvodu klu
bové činnos ti . Vytvoření takové organizace je 
však zcela v rukou členů klubu samých a čeká 
na jejich vlastní iniciativu , kterou KOV nemů
že a ani nechce nahrazovat. Úkolem KOVu je 
však poskytnout uvedenému množství členů 
sdružených v 64 klubech praktické návody pro 
jejich práci spolu s uvedením do odborné pro- , 
blematiky. Klubům bychom měli být postupně 
schopni nabídnout např . vzorový status klubů , 
rámcové metodické pokyny pro činnost klubů , 

návod na hospodaření , ale také připravit syste-

matický výcvik pro klubové terapeuty profe
sionály a laiky aj. Během existence KOVu byly 
již některé z uvedených úkolů splněny, např. 
klubům byl rozeslán materiál o hospodaření a 
financování klubů (Šťastný, Kostroňová), byl 
sestaven nový adresář socioterapeutických klu
bů (Kostroňová, Šťastný) , a v připomínkovém 
řízení jsou metodický pokyn: Koncepce zřizo
vání socioterapeutických klubů (Novotný) a 
klubový manuál: Metodika sociálního učení 
(Kredátus, Krokkerová). Rovněž i výcvik laic
kých terapeutů , na který kladl KOV velký dů
raz , se již uskutečnil , a to jednak v červnu 1988 
pod vedením brněnských terapeutů a na pod
zim téhož roku i na Slovensku (dr. Csáder). 
KOV dále považuje za užitečné propagovat 
práci klubů i v celé společnosti a obrací se pro
to se žádostí o spolupráci i na jiné , nezdravot
nické instituce a organizace- např. na sociolo
gické ústavy ČSA V a SA V a dále žádá s pro
blematikou alkoholismu více seznámit poslu
chače lékařských a psychologických fakult . 
Konkrétně AT oddělení PL Brno navázalo 
spolupráci s katedrou psychologie FF MU , o 
jejichž dílčích výsledcích bude referováno . 
Dle názoru KOVu by bylo dále prospěšné vy
dávání celostátního časopi su pro socioterapeu
tické kluby, který by vhodně doplňoval dosa
vadní jediný tematický zaměřený časopis Pro
tialkoholický obzor. 

Kluby pravidelně pořádají celostátní sjezdy, 
kterých bylo již 8. 

l. r. 1979 - Lojovice Celoslovenské sjezdy: 
2. r. 1983 - Bratislava l. r. 1980 - Brezno 
3. r. 1984 - Brno 2. r. 1982- Humenné 
4. r. 1985 - Brati slava 3. r. 1984 - Brezno 
5. r. 1986 - Červený Dvůr 4. r. 1986 - Nitra 
6. r. 1987- Brno 5. r. 1988- Martin 
7. r. 1988 - Praha 6. r. 1990- N. Zámky 
8. r. 1989 - Bratislava 
9. r . 1990- Brno 

I když se KOV především zabývá hlavně 
kluby, které jsou vedeny terapeuty , což je pře
vážná většina čs. klubů , staví se kladně k ini
ciativě směřující k vytvoření "dobrovolného 
sdružení za střízlivost a ozdravění společnos
ti". Počítá se s tím, že takovéto sdružení, např . 
v podobě Svazu usilujících o střízlivost by pra
covalo na dobrovolném základě a podléhalo by 
schválení Nár . fronty . Pokud bude sdružení pů
sobit mimo rámec zdravotnictví, KOV dopo
ručuje pro veškerou jeho činnost nepoužívat 
názvy "abstinence , abstinentní kluby , A kluby 
apod .", protože ty jsou v odborné i laické ve-
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i·cjnosti rezervovány pouze pro zdravotnické 
doléčovací socioterapeutické kluby. 

Dosavadní strukturu KOVu tvoří 18 členů 
- 9 ze Slovenska a 9 z Čech a Moravy. Pro 
organizační potíže bylo upuštěno od dřívěj ší 
funkce tzv. úí·adujícího tajemníka a za hlavní
ho koordinátora činnosti byl jmenován výbo
rem psychiatrické společnosti v červnu 1988 
dr. Šťastný. 

KOV se za dobu trvúní své existence sešel 
šes tkrát. V plá nu činnosti má např . 

- pravidelné schůzky nejméně třikrút ročně ; 

- zabezpečovat publikace. které přispívají 

k práci a rozvoji klubové činnosti: 
- jednou za rok pomoci zorganizovat celo

státní setkání zástupců socioterapeutic
kých klubů ; 

- podporovat výcvik laických terapcutú ; 
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- projednávat otázky vydávání celostátního 
časopisu; 

- rozšiřovat kontakty se zahraničními klu
by; 

- metodické vedení pracovníků AT v dolé
čování. 

Ke splnění uvedených úkolú je zapotřebí 
nejen nadšení a zápalu pracovníkú KOVu , ale 
i pochopení a ochoty ke spolupráci od zainte
resovaných složek. Domníváme se. že vzhle
dem k očekávanému rozmachu klubové dolé
čovací činnosti je potřebné poskytnout alespoň 
orientační směry je jímu vývoji, aby se pře
dešlo možné živelnosti a chybám plynoucím z 
malé odborné informovanosti . 

MUDr. V. $(astný. CSc .. 
PhDr. T. Kos1r01l ová 

KliNZ. PL Brno 




