
Závislí: Musímemluvit upřímně,
jinak je naše léčba k ničemu
V komunitě na vesnici
se lidé léčí od závislosti
na drogách i dalších
nešvarech už čtvrtstoletí.

JAROSLAVBALVÍN

I
dylka. Tak to na první
pohled vypadá na za-
hradě nenápadného
statku v řadě domů
kolemokresní silnice

procházejícíMukařovem,
vesnicí na hranici Ústecka,
Litoměřicka aDěčínska. Jed-
na žena soustředěně pracuje
vkleče u záhonu, pármužů
pokuřujících na zastřešené
verandě ostražitě pozoruje
redaktora Deníku, který prá-
vě na statek váhavě vkročil.
Jaký je důvod návštěvy vy-

soko položenéhomísta Čes-
kého středohoří? Právě tady
sídlí terapeutické centrum
White Light 1, které za uply-
nulé čtvrtstoletí vyhledaly
stovky lidí, aby se tu léčily ze
závislosti na drogách, lécích,
alkoholu nebo třeba hracích
automatech. Počáteční roz-
paky jsou rychle pryč, pří-
tomní klienti redaktora
ochotně uvedou k šéfovi ko-
munity a nikdo nemápro-
blém s tím si popovídat nebo
se nechat vyfotit.

PŘÍBĚHDAVIDA
KlientiWhite Lightu se po

měsíci střídají v tom, kdo je
vedoucímdomu. Na konci
července jímbyl 16letý David.
„Uvádím třeba terapeutické
skupiny nebo rozděluju ra-
jony,“ popsalmladík s tím, že
k pracímklientů patří napří-
klad zalévání zeleniny nebo
péče o hospodářská zvířata.
Davida z Plzeňska závislé-

ho na pervitinu amarihuaně
přivezla do komunity loni
jehomaminka. „Nechtěl jsem
se léčit. Mámaměodvezla na
detox v Praze, čekal jsem, že
po 12 dnech půjdu domů.
Jenžeměnaložila do auta a
odvezla sem. Vůbec jsemne-
věděl, kde jsema co tu dě-
lám,“ vrátil semladík domi-
nulosti. Běhemprvních týd-
nů chtěl zMukařova odejít,
ale pak se to otočilo. „Střízli-
vej život je fakt krásnej. Je to
něco lepšího než na drogách,“

vyznal se David. Experimen-
tovat s alkoholema trávou
začal už kolemdeseti let, tvr-
dé drogy poprvé okusil
ve třinácti. „Dnes je hodně
snadné se k nimdostat, když
se člověk chytne špatné par-
ty,“ popsalmladík, který už
odmala inklinoval k vyhle-
dávání starších kamarádů.
ZMukařova byměl David

odejít v září. Teď pracuje na
vztazích smatkou, domů za
ní jezdí jednou za tři týdny.
Viděl se s ní také před pár
měsíci na společné víkendo-
vé seanci klientů s jejich ro-
dinami v rekreačním zařízení
v nedalekémStarémTýně.
David ví, že ani po tři čtvrtě
roce v komunitě se nemůže
pokládat za vyléčeného ze

závislosti. „Každý z nás se s
tímmusí naučit žít. Postu-
pem času to bude lepší a lep-
ší,“ věří David.
Ten je v komunitě

v současnosti
nejmladší.
„Ze začátku
jsem semezi
40letými
chlapy necítil
úplně dobře.
Ale zase to
mají v hlavě
srovnané,mají
už někdy za sebou
několik léčení a dá-
vajími dobré rady do ži-
vota. Kdybych byl třebamezi
samými 17letými kluky, ti by
to nemuseli brát vážně a
stáhli bymě třeba ještě víc

dolů,“ zauvažoval David.
S celou komunitou byl ne-

dávnona delším výletě
v Tiských stěnách. O víkendu

občas jezdí s někým
z White Lightu do
Úštěku plácnout
se k rybníku
Chmelař.
„Půjčíme si
šlapadlo, ba-
víme se o
holkách a
tak,“ popsal
David. Ten stej-
ně jako ostatní

všemdalšímklien-
tůmotvírá nitro při spo-

lečných terapiích. To jistě
není jednoduché. „Je to pro
každého těžké,“ potvrdil
mladík. „Alemusímemluvit

upřímně, protože jinak je ta
léčba k ničemu. A čím těžší to
je pro člověka zlomit, tím je
účinnější, když to pokoří,“
uzavřel David.

JEDINÁŽENAVKOMUNITĚ
S odkrývánímnitramezi

samýmimuži prý nemápro-
blém38letáMirka z Liberec-
kého kraje. A to přestože je
aktuálně veWhite Lightu ja-
ko žena jediná. Dřív brala lé-
ky, pervitin a kouřilamari-
huanu. „Vícměmrzí, že jsem
samana pokoji. Nemámsi
s kýmpopovídat. Po probu-
zení je to smutnější, nepo-
přeju si s nikýmhned dobré
ráno. Ale už jsem si na to
zvykla amámobavu, že až
nastoupí nějaká jiná slečna,

narušímimůj komfort,“ svě-
řila seMirka s tím, že k tomu
nejspíš dojde zanedlouho.
Jedna žena je totiž aktuálně
na detoxu amá v plánu po-
tom zavítat doMukařova.
Mirka je tu už devátýměsíc,
zažila tu jiné ženy, které
léčbu nedokončily. Podle šéfa
komunity, profesionálního
adiktologa Josefa Radimec-
kého, kvůli vztahu s dalším
klientem.
„Vytvořili pár, začalo to

dělat problémy, skupina do
nich ryla. Rozhodli se to vy-
řešit tím, že spolu odešli. Ale
co víme, hned se pak rozešli,“
dodal Radimecký s tím, že tak
obvykle končí většina ro-
mánků vzniklých ve smíše-
ných komunitách pro závislé.

STATEKZVELEBUJÍ
JakMirka, takDavid a dalších
deset klientů se běhemhor-
kého letního dopoledne či-
nili. Ať už přímona statku
v Mukařově, nebo na brigádě
v okolí. Převážná část jejich
práce je v zemědělství, pří-
padně pracují na zvelebování
samotného statku. „Loni
jsme společně dělali venkov-
ní úpravy, například kryté
parkoviště. Snažíme se kli-
enty zaměstnávat smyslupl-
ně. Někde v léčebnách vyrá-
bějí závislí korálky a to je
moc nebaví,“ popsal Radi-
mecký.
Klienti se střídají také

v tom, kdo celé komunitě
vaří. Při návštěvěDeníku
připravovali v kuchyni tři
chlapíci oběd, jeden loupal
brambory, další pekl kuřata,
poslední šlehal bílky na sníh.
„Rovnou ještě děláme buřt-
guláš na večer a buchtu na
ráno,“ přiblížil kuchař Libor.
Po večerechmůžou klienti

užívat volna ve společenské
místnosti s televizí a počíta-
čem. Nebo v bývalé stáji re-
laxovat na posilovacích stro-
jích či nově i na kulečníku,
který nedávno dostala ko-
munita jako sponzorský dar.
Plánují tu i další zvelebování
statku včetně přesunu kotel-
ny dál od jídelny i zateplení.
Kvůli tomu teď podávají žá-
dost o 1 600000 korun
z evropských fondů.

PRÁCENASTATKU VMUKAŘOVĚ. Lidé se tu léčí ze závislosti na drogách, lécích, alkoholu i automatech. Foto: Deník/Jaroslav Balvín

„Loni
jsmedělali ven-

kovní úpravy, například
krytéparkoviště. Snaží-
meseklienty zaměstná-
vat smysluplně.Někde
v léčebnáchvyrábějí
korálky a to jemoc

nebaví.“

ÚSTECKÝ KRAJ | Téma

Zapojte se s Deníkem do soutěže o 3 balíčky 

SUPER MYSLI BEZ PŘIDANÉHO CUKRU

 „Vláknina z čekankového kořene, 
kterou sladidlo přináší, snižuje gly-

kemický index a působí tak příznivě 
na hladinu krevního cukru,“  říká 

nutriční specialistka Hana Střelečko-
vá. Oblíbenou jahodovou příchuť 

v řadě mysli bez přidaného cukru 
nově doplnily dvě další příchutě – 

čokoláda & kokos  a ořechy & mandle .

Také nejraději začínáte ráno 
s miskou křupavého müsli? 
Vsaďte na Super Mysli od Emca , 
které neobsahuje žádný přidaný 
cukr, a přitom skvěle chutná. Za 
sladkou chutí a křupavostí stojí 
přírodní sirup z kořene čekanky, 
který kromě prospěšné vlákniny dodává 
i lahodnou nasládnou chuť.

Stačí jen správně 
odpovědět na otázku:
Jaké jsou dvě nové 
příchutě Super 
Mysli bez přidaného 
cukru od Emco?
A) Čokoláda & kokos 
 / Ořechy & mandle
B) Čokoláda & borůvky 
 / Čokoláda & jahody
C)  Čokoláda & maliny 
 / Čokoláda & meruňky

Odpovědi zasílejte 
od 19. do 22. srpna 

na e-mailovou adresu 
soutez@denik.cz.

Vyhrává 50., 100. 
a 150. správná 

odpověď.

Správnou odpověď 
hledejte na 

www.emco.cz 

NOVINKA
NOVINKA

SPECIÁL
časopisu

Překvapení

PRÁVĚ 

V PRODEJI

Objednejte si 
přímo do vaší schránky na 

www.mojepredplatne.cz

V hlavní roli 
láska, vášeň, 
mazlíci, humor, 
drama, trapas...

plný PŘÍBĚHŮ

na dovolenou
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