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JOSEF RADIMECKÝ ŠÉFUJE KOMUNITĚ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ V MUKAŘOVĚ

„Závislí lidé? Složité
osobnosti, ale kreativní“
JAROSLAVBALVÍN

M
ukařov. Izo-
lovaná a vy-
sokopolo-
žená vesnice
v Českém

středohoří. Ideálnímísto pro
terapeutické centrumWhite
Light 1, které za posledních 25
let vyhledaly stovky lidí, aby
se tu léčily ze závislosti na
drogách, alkoholunebohra-
cích automatech. Komunitě
od 90. let šéfuje Josef Radi-
mecký. Na závislé pohlíží lid-
sky. „Bývají to velmi zajímaví
lidé. Sice jde často o složité a
přecitlivělé osobnosti, ale za-
se kreativní,“ tvrdí Radimec-
ký.

Součástí terapiepro závislé
je každodenní práce. Čemuse
vaši klienti věnují?
Dost práce je vnašem

vlastnímhospodářství.Máme
velkou zahradu, pěstujeme
zeleninu, chováme zvířata.
Také pomáhámemístním
zemědělcůma lesní správě s
odtěžovánímdřevanapade-
néhokůrovcem. Takže jsme
„zaháčkovaní“ v místě. I pro-
to, abynanás lidé nezahlíželi
jakona ty, kdopodporují „fe-
ťáky“.

Drogyužnejsou jen záleži-
tostíměst, objevují se i na
vsích.Neohrožuje to léčbu
vašichklientů?Anemáte i
nějaké, kteří k vámpřišli
z nejbližšíhookolí?
Je to realita. Například

v sousedníchVerneřicích
odhalili roknebodva zpátky
vietnamskoupěstírnu kono-
pí. Že by ale někdo z blízkých
vesnic zkoušel klientůmněco
nabízet, na to jsmenenarazili.
Z nejbližších sídel k námv
jednotkách chodí do léčby
klienti zÚstí, z Děčína, z České
Lípy či z Litoměřic. Obecně se
lidé chodí léčit do komunit
zařízení pobytové léčby dál
od domova. Klientů z celého
Ústeckéhokrajemámepři-
bližně polovinu.Hodně lidí k
námchodí z Prahy.

Jste tunejenpro závisléna
drogách, ale i nadalšíchne-
švarech.Kterých?
Nejprve jsme tubyli jen pro

lidi závislé na ilegálních dro-
gách. Našímhlavnímdono-
rem totiž byla a stále je Rada
vlády pro koordinaci proti-
drogové politikyÚřadu vlády
ČR. Ale ta postupemčasu za-
čala podporovat i léčbuosob s
dalšími druhy závislostí. A
takénámse začali hlásit zá-
jemci o terapii se závislostí na
alkoholu. Nebo třebana
gamblingu.

Jak se vprůběhu letmění zá-
vislosti lidí, kteří vás vyhle-
dávají?
Když jsmev90. letech za-

čínali, nejvíc z nichbylo zá-
vislýchnaheroinu. Teďdo
komunity chodí nejčastěji ti
se závislostí na pervitinu a
marihuaně.Heroin se obje-
vuje výjimečně. Často chodí
lidé se závislostí na alkoholu a
na lécích, nejčastěji benzodi-

azepinech. Tymají horší
vlastnosti než klasické ile-
gální drogy, odvykací syn-
drom je unichmnohemdelší.
Měli jsme i gamblery a lidi
závislé na počítačových
hrách.

Jak se lidé s různýmidruhy
závislostí snesoumezi se-
bou?
Častomají tendencena se-

be zahlížet. Alkoholici pohr-
dají „feťáky“ a obráceně. Zá-
vislost na alkoholu je také
většinoupříznačná spíš pro
starší věkovou skupinu, i to ty
skupiny přirozeně vymezuje.
Kastování a partičkování za-
loženéna stereotypechbylo v
léčbě lidí se závislostmi cha-
rakteristické v minulosti a

stále dourčitémíry přetrvává.

Je něco, comají závislosti
společné?
Ano, že těm lidemv životě

něco schází, něčeho se jim
nedostává. Ahledají, co by to
nahradilo. Naše práce je spo-
lečně s niminajít, co jim chy-
bí a co jimdává droga, nebo
jejich závislé chování.
A zkusit najít nějakou zdra-
vounáhražku.

Jak vás vlastněnapadlo za-
ložit komunitu?
Počátkem90. let jsempů-

sobil jako vychovatel v po-
lepšovně vBoleticích, kde
bylo ve velkémbaráku za-
vřených více než 60kluků.
Dostal jsemse tehdyna stu-

dijní pobyt do Švýcarska, kde
jsemviděl, že se to s podob-
nouklientelou dá dělat i ji-
nak.Měli tamsice jakousi
polepšovnu, ale rozdělenou
na jednotlivé domymaxi-
málně s 15mladými lidmi a
pracovali s nimimetodou te-
rapeutické komunity. Poná-
vratu jsemse s jednímkole-
gou rozhodl něco podobného
založit i tady.

A jak to šlo?
Zpočátkuproněco takové-

honeexistovaly žádné fi-
nanční zdroje. Ale ve Švýcar-
skubyl tehdyprogrampro
tamní závislé, kdy je posílali
do celého světa s představou,
že jim to se závislostí pomůže.
Tak jsme si vzali hypotéku,
opravili faru veVerneřicích a
tři roky to dělali pro závislé z
německymluvících švýcar-
ských kantonů. Ale pořád
jsmeměli ideu, že to budeme
dělat i pro české klienty.

Ato senakonec stalo. Jak se
topodařilo?
V roce 1996 Švýcaři pro-

gramzastavili. Zjistili totiž, že
ve francouzské síti těchto za-
řízení docházelo ke zneuží-
vání klientů personálem. To
jsmenaštěstí užměli hypo-
téku splacenou a v Česku se
zrovna otevíralymožnosti,
jak něco takového financovat
z veřejnýchprostředků.

Kdy jste sedostali zVerneřic
doMukařova?A cováš tým,
proměnil se od tédoby?
Nejprve jsmeměli rok

pauzu, starý týmse rozpadl.
Když se podařilo získat dotaci,
postavil jsemnový. Původně
jsme s českými klienty začali
dělat ještě na verneřické faře,
až v roce 1998 jsme se stěho-
vali do blízkéhoMukařova. Z
„švýcarského“ týmuunás
pořád ještě pracuje hospo-
dářka. Jedenkolega knámv
roce 1997 původněpřišel ab-
solvovat „civilku“. Pracovníci
se unás drží léta, služebně
nejmladší nastoupil v roce
2008.Několik nás je zDěčín-
ska, velká část lidé zÚstí.

Jakábyla vaše cestakpráci se
závislými?
Sociálně založený jsemuž

asi od dětství. Když seněja-
kémuklukovi líbilmůj angli-
čák, tak jsemmuhodaroval.
Pak jsemdlouho jezdil na tá-
bory jako vedoucí. V práci
s lidmi jsemsenašel.

Jakna závislé pohlížíte?
Tapráceměpředevším

stále lidsky obohacuje. Bývají
to velmi zajímaví lidé. Sice jde
často o složité a přecitlivělé
osobnosti, ale zase kreativní.
Já si neumímpředstavit, že
bych žil někdenaulici
v kolotoči života závislého
člověka amusel shánět pení-
ze nelegální činností. Když
říkají, žemají slabou vůli, od-
povídám jim, že to vůbecnení
pravda, když dokázali přežít
za tristních podmínekněko-
lik let. A jsem rád, žemáme
spoustu absolventů, kteří se
drží i desítky let.
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Josef Radimecký (ročník 1963)
Je adiktolog a odborný ředitel ústavu White Light I. Působí jako
vedoucí terapeutické komunity v Mukařově pro léčbu osob se zá-
vislostmi. Vystudoval speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově
v Praze, má i doktorát a absolvoval také postgraduální studium
v Londýně.
Dříve působil i jako ředitel Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky, pomáhal založit Kliniku adiktologie v Praze. Profesně nej-
prve působil v dětském výchovném ústavu v Boleticích. V roce
1993 spoluzaložil na bývalé faře ve Verneřicích komunitu pro švý-
carské závislé. Fungovala do roku 1996.
Komunita pro české klienty je v Mukařově od roku 1998. Prošlo jí
dosud kolem osmi set klientů plus přes tisícovku jejich blízkých.
Zhruba dvě třetiny lidí, kteří do komunity nastoupí, léčbu dokončí.
Provoz zařízení je financován z dotací od Úřadu vlády – Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky, ministerstva práce a sociál-
ních věcí a z menší části i od Ústeckého kraje. Na pobyt tady si kli-
enti přispívají, většinou ale z dávek na pomoc v hmotné nouzi. Ra-
dimeckého manželka Ivana působí jako ředitelka ústavu White Li-
ght, spolu mají tři děti.
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