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I my chceme svoje místo na slunci. 
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Tento sborníček je reedicí těch, které jsme vydali postupně k 20., 25. a 30. 

výročí. Úvodní básnička zůstává beze změn – opravu počtu let nechť si 
provede čtenář v duchu sám, jinak by to asi narušilo rytmus verše (ostatně 
dvacáté výročí Klubka jako časopisu se už také kvapem blíží). Ani do 
zásadního textu nebylo zasahováno. 
 

Máme tě rádi, Klubko 
 
Je ti dvacet let, jsi jako mladý pán. 
Jsi námi označen, v našich srdcích uchován. 
Jsi a býváš s námi rád. 
Dalších dvacet let,nebo století dvě 
budeš trvat. 
Zůstaneš s námi mlád a nadlouho, 
my zestárnem a zemřem, 
ty budeš pokračovat dál 
v té práci, již jsi právě 
před dvaceti lety započal. 
Máme tě rádi, Klubko, 
jsi jako náš přítel, 
také trochu jako legendární Grál, 
z něhož upíjíme klubový ten čaj, 
sedíce v kruhu dohromady pán i kmán, 
i třeba srdcový ten král 
na svou loutnu nám tu hrál.    I.N. 

* * * 
 

KE  KOŘENŮM 
Milí přátelé, 

uběhlo dlouhých dvacet let, jako když mávne proutkem. Mohli bychom 
říci s panem Hrabalem, že „neuvěřitelné se stalo skutkem“. Bylo 
založeno společenství lidí, o nichž se tradovalo, že ve společenství žít 
neumějí a ani nechtějí. Dvě desítky let jsou přesvědčivým důkazem, jak 
často se lidé - i profesionálové - ve svých odhadech mohou mýlit. 

Začalo to tím, že se podařilo prosadit na příjmových odděleních pro 
vážně psychicky nemocné skupinovou psychoterapii. Přes počáteční 
skepsi a úsměšky biologicky orientovaných psychiatrů, kteří byli ještě 
v zajetí nepochybně převratného působení psychofarmak, si získala 
psychoterapie jako taková postupně respekt. Pacienti ji akceptovali, 
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časem mnozí dokonce vyžadovali, a jejich ošetřující lékaři se 
přesvědčovali o blahodárném účinku psychoterapie. To mi samozřejmě 
získávalo první spolupracovníky mezi profesionály, z nichž 
nejpohotovější a nejaktivnější byla sestra Jana Matějíčková a MUDr. 
Martin Jarolímek, Brzy se přidala také MUDr. Zdena Stegerová, PhDr. 
Gabriela Hrabovská a „bratr“ Tomáš Adam. Těch, kteří s námi začali 
sympatizovat a čas od času se zapojovali do naší, dá se říci průkopnické 
práce, bylo mnohem více, nejsem schopná teď všechny vyjmenovat, 
abych nikoho neopominula, ale musím ještě vzpomenout sociální 
pracovnici Janu Brunclíkovou, která se připojila na samém počátku, 
bohužel jen krátce, ale jako náhrada přišla za ní soc. pracovnice Dáša 
Podoláková a ta nejen, že se účastnila většiny setkání, také vydržela 
s námi až do dneška.  

Intenzivní a systematický kontakt s pacienty v rámci skupinové 
psychoterapie nás naučil lépe rozumět jejich problémům a potřebám.  

Oni sami přišli s nápadem pokračovat v kontaktech, pravidelně se 
scházet i po ukončení hospitalizace, vybudovat bezpečné místo, kde jim 
bude nejen poskytnuta pomoc v nouzi, ale kde najdou přátele, nové 
podněty, kde se budou moci třeba i pobavit. Většina z nich se cítila po 
návratu z léčení bezradná a izolovaná. Vlastně to bylo volání po 
založení Socioterapeutického klubu. Nějaké povědomí o podobných 
aktivitách v západních demokraciích jsme měli, ale u nás to bylo 
novum. V Opavě pořádali jakési taneční zábavy pro pacienty (nebyla 
jsem přesně informovaná) a promyšleně touto formou pracoval 
s alkoholiky doc. MUDr. Jaroslav Skála. Koncepce našeho „klubu“ 
musela být ale prostá, jasná a šitá na míru, protože jsme spolupracovali 
s lidmi, kteří měli specifické psychické obtíže.  

Prakticky ve stejnou dobu (tedy přesně o dva měsíce dříve) vznikl 
v Praze klub při Denním sanatoriu kliniky (v Polské ulici) s obdobnou 
koncepcí, ale spíše ve formě svépomocné skupiny, s nimi jsme také 
později navázali kontakty, spolu s ním jsme byli v této oblasti prvními 
vlaštovkami, ještě na půdě ČSSR. 

Po delší době dohadů a přesvědčování dalo vedení léčebny kupodivu 
souhlas s tím, že zdůrazňovalo kontrolní složku těchto aktivit – vlastně 
určitou formu ambulantní péče - zatímco my jsme stavěli na potřebě 
člověka zařadit se do společenství, sdílet s ním své starosti i radosti, 
stále zlepšovat kvalitu svého života (jak se teď říká), učit se nést svůj 
úděl a pokoušet se naplnit svůj život smyslem. 
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Navzdory tomu, že jakékoli novoty se považovaly za 

experimentování, které v sobě nese určité ohrožení (tehdy i politické! - 
také později už zaběhnutý a navštěvovaný klub neunikl oku 
mladoboleslavské státní bezpečnosti a vybrali si jednoho pacienta - 
možná, že jich bylo více - jako informátora, který zároveň informoval 
mne a radil se, co má říkat). Vedení PL poskytlo prostory pro jednu 
sobotu v měsíci a léčebenský čaj, našemu týmu později možnost vybrat 
si sobotní hodiny v náhradním volnu. Blížili jsme se ke startovní čáře, 
rozeslali jsme něco přes 80 pozvánek, těm nejmotivovanějším, s nimiž 
jsme už během jejich hospitalizace ve skupině probírali, jak by měl klub 
vypadat.  

Nadešlo historické datum - 7. 4. 1984 - kdy jsme od božího rána 
netrpělivě vyhlíželi přicházející davy. Sešlo se deset lidí se čtyřmi členy 
týmu, zhruba osmina z pozvaných. Museli jsme si připomínat, že 
„velkého ducha není hodno zklamání“. Sešli jsme se v prostorách 
pracovní terapie, kde se říkalo „ve věži“ a přes počáteční rozpaky to 
bylo setkání milé a srdečné. Musím vzpomenout na Jardu Kocveru, 
jednoho z nejvěrnějších, který později byl tajemníkem klubu celá léta a 
který se uvedl svým příslovečným anglickým humorem. „Přišel jsem 
hlavně ze zvědavosti, kolik lidí jste byla schopná svým nadšením 
získat.“ Občas jsem mu to po letech připomněla, když občas klubové 
prostory téměř nestačily návštěvníky pojmout. 

Hned na prvním klubu jsme založili Kroniku a poctivě vedli mnoho 
let, později se zápisů ujali sami členové klubu a je možno se přesvědčit, 
jakou vynikající úroveň některé zápisy měly. Na čtvrtém klubu se 
účastnili čtyři lidé spolu se čtyřčlenným týmem. Tak to byla rána, ani 
výborný meruňkový koláč, který přinesla soc. pracovnice Brunclíková, 
tu pachuť nedokázal přebít. Od počátku jsme hledali důvody malé 
docházky. Někteří pacienti museli dojíždět z míst, kde v sobotu nebyl 
spoj na Ml. Boleslav, vůbec dojíždění ze vzdálenějších bydlišť (Liberec, 
Jablonec, Jilemnice, Trutnov, Mělník, Neratovice atd.) bylo trochu 
náročné a teprve, když se roznesla pověst o atraktivitě klubu a lidé tam 
našli přátelské přijetí, lépe se jim vstávalo a lépe překonali to obtížnější 
cestování. Jeden důvod ovšem byl kardinální a k tomu bylo třeba kus 
odvahy a sebepřekonání - totiž vrátit se do prostorů PL, projít tou 
branou, která byla zároveň vstupem do bolestných vzpomínek a 
vzbuzovala nejistotu, zda to není riziko, léčka, zda jako svobodní přišli 
a jako svobodní opět odejdou. Ti, kteří se naučili reflektovat své pocity 
a prožitky, mi to v důvěrné chvíli sdělovali. Když jsme tuto překážku 
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silou své víry v dobré a vzájemnou důvěrou překonali, bylo to veliké 
vítězství. Pomohlo nám také přidělení nových prostorů po 
administrativě, která sídlila v přístavbě nad garážemi, byla na okraji PL, 
lépe řečeno na hranici mezi areálem a výhledem na rozlehlý a volný 
švestkový sad, vybíhala až do parku a měla pavláčku, na níž se dalo 
dobře kouřit, povídat a shlížet s výšky na léčebenské nádvoří a přilehlé 
pavilony. Posilovalo to, obrazně řečeno, nadhled. Připomínalo nám to 
loď, která pluje mezi úskalími do svobodného světa. 

Hned v prvních klubech jsme založili společnou kasičku 
s dobrovolnými příspěvky a z těch jsme pak připravovali malé 
pohoštění, aby nemuseli příchozí tahat po kapsách zabalenou svačinu. 
Klub se začal nadechovat, začala se z nás pionýrů - čímž myslím 
samozřejmě všechny účastníky i bývalé a současné pacienty - vlévat síla 
do jeho žil, a to podivuhodné společenství začalo žít vlastním životem. 

Bylo důležité mít vlastní prostor, kde se lidé zabydlí, neméně důležití 
byli stálí psychoterapeuti, s nimiž mohli navázat účastníci klubu 
jedinečný, spolehlivý a trvalý vztah a také důležité bylo dodržování 
času našich setkání – vždy první sobotu v měsíci v 9 hod. ráno „kdyby 
trakaře padaly“, jak říkala moje babička. Naplňování kasičky za pomoci 
našich solidárních blízkých se podařilo ještě navýšit mým referováním o 
našich klubových aktivitách ve Švýcarsku. A tak jsme mohli poskytnout 
podporu lidem ve finanční tísni a také zaplatit alespoň cestu vzácným 
návštěvám z oblasti vědy i kultury. Tím se dostávám k hlavnímu 
problému, totiž obsahu klubových setkání. Zprvu jsme se museli oťukat, 
navázat novou kvalitu vztahů, kde nejde jen o vyrovnání duševní 
rovnováhy, uzdravení, ale o pokus nové životní orientace, hledání 
optimální, zcela individuální životní cesty, o schopnost začlenit se do 
společnosti a dát svému životu určitý smysl. Bylo to pokračování 
skupinové psychoterapie po hospitalizaci, v nových podmínkách a 
nových možnostech, které se po návratu z PL nastolily. Brzy se ukázalo, 
že je třeba postupně otvírat dveře do širšího světa, navazovat vztahy 
s osobnostmi, od nichž lze čerpat životní zkušenosti z nejrůznějších 
oblastí, veřejného a kulturního života. Jen pro ilustraci – navštívil nás 
prof. MUDr. Vinař – psychofarmakolog, doc. MUDr. Skála – 
alkoholog, spisovatel Ivan Klíma s manželkou novinářkou a 
psycholožkou Helenou Klímovou, muzikanti – Lutka, Vlad. Merta, 
Michael Kocáb (opakovaně), Sváťa Karásek i ve své druhé podobě 
kněze, farář Hurt a Kejř, který byl zvolen po revoluci předsedou 
mladoboleslavské odbočky České spol. pro duševní zdraví a konečně 
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Alfred Kocáb, který se postupně začlenil do klubu nejen svými výklady 
problémů z hlediska křesťanského, ale i participací na rehabilitačních 
pobytech a lidi z klubu si upřímně zamiloval. Zajímavá byla také 
opakovaná návštěva divadla Continuo, které dnes slaví úspěchy nejen 
na české, ale i mezinárodní scéně, a jehož členi s námi trávili den na 
rehabilitačním pobytu v Mukařově, podobně jako novinář p. Michal 
Horáček v Ouči. Vzácných hostů bylo mezi námi ještě mnohem více, je 
třeba hledat v kronice, a všichni se mezi námi cítili výborně, dokonce 
mnozí potvrzovali, že v době temna to je opravdu ostrůvek svobody. 
Snad to bylo proto, že jsme opravdu ta léta žili z víry, naděje a lásky. 

Zpětně viděno nastal Zlatý věk našeho klubového života, vnitřní i 
vnější energie, kterou jsme do toho všichni zúčastnění vkládali, se 
jakoby znásobovala. Dopomáhaly tomu nepochybně rehabilitační 
pobyty v přírodě, které jsme organizovali hned od r. 1985. Byly 
začleněny do celoročního programu klubu – 1x jako prodloužený 
víkend, 1x jako pobyt týdenní. 

Vůbec první pobyt se uskutečnil v Rokytnici v Krkonoších v chatě 
Tiby, což zorganizoval Jaroslav Kocvera, zaměstnanec Tiby, dlouholetý 
iniciativní tajemník klubu a byl to pro nás všechny nezapomenutelný 
zážitek, první zkušenost s komunitním způsobem života pod jednou 
střechou, u jednoho stolu, s náplní celodenního soužití. Tehdy už se 
účastnili - mimo jiných - Lojzík Kříž, Jirka Scholz, Eva Fiedlerová. Tito 
lidé jsou takovým přemostěním těch dvaceti let. Tady byla zapálena 
pochodeň, kterou věrně třímá i o krok později nastoupený Jiří Přáda a 
připaluje světlo dalším. 2O let společného života – to není samo sebou.  

Rehabilitační pobyty byly po stránce organizační převážně v režii 
sestry Jany (rozumí se Matějíčkové), po stránce zdravotnické zajištěny 
MUDr. Stegerovou po stránce programové a psychoterapeutické mnou. 
Jana svou neutuchající energii přispěla po revoluci hlavním dílem 
k organizaci rehabilitačních pobytů klubu v přímořských krajinách, o 
čemž jsme léta snili. Vůbec jako první v republice jsme se odvážili vyjet 
r. 1994 do Chorvatska, dopadlo to báječně a od té doby žádné léto 
nezůstala noha klubu neomočená v mořské vodě. Nikdy se nám nic 
zlého nepřihodilo, za to jsme vděční, všichni andělé měli zřejmě 
pohotovost. O našem společném cestování by se daly napsat romány. 
Zajímavou kapitolou by dozajista bylo zapojení členů rodin pacientů do 
našeho společenství, což od vzniku klubu bylo nesporným obohacením 
(vzpomeňme za všechny na paní Potrošovskou, která se spolu se 
šéfkuchařem Toníkem Zimmermanem ujímala obětavě sycení davu), ale 
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v rámci rehabilitačních pobytů, zvláště pak cest do ciziny se stalo 
činitelem, dodávajícím našemu společnému soužití charakter velké 
rodiny. 

Každá věc, která má smysl a tím i vnitřní náboj, má tendenci se 
rozvíjet a rozšiřovat. V roce 1987 po zkušenostech s osvědčujícím se 
socioterapeutickým klubem jménem Klubko, jsme dostali odvahu na 
podnět MUDr. Vladimíra Hádka - který došel k závěru, že jsme nabrali 
dobrý kurz - založit sice v rámci PL, ale relativně samostatné Denní 
sanatorium pro psychotiky. V té době už odešel MUDr. Jarolímek do 
Prahy, kde obdobné zařízení realizoval. 

Po nečekané emigraci Hádkových na podzim 1989, což byla pro nás 
dost velká rána, s námi postupně spolupracovaly PhDr. Gabriela 
Hrabovská, PhDr. Ivana Andělová-Strossová, sestra Míla Vosáhlová, 
MUDr. Iva Jungmannová, emer. prim. MUDr. Taisa Hojerová, PhDr. 
Viktor Široký, krátce několik dalších sester, ale po revoluci 
zprivatizovala sanatorium MUDr. Zdena Stegerová, která jako primářka 
chronického oddělení s námi byla už od prvních let v blízkém kontaktu, 
a ujala se jeho vedení. Z ambulantních psychiatrů, kteří s námi dobře 
spolupracovali, budiž jmenován zejména MUDr. Kraic. Přestěhovali 
jsme se také (i s klubem) do Mladé Boleslavi do objektu Technických 
služeb, kde sídlíme dodnes. Po revoluci jsme ihned iniciovaly založení 
Společnosti pro duševní zdraví a požádali kazatele Kejře, který začal 
z vlastní iniciativy navštěvovat pacienty v PL, zda by se neujal 
předsednické funkce, kterou určitý čas s naší pomocí opravdu plnil. Ze 
zkušenosti v Denním sanatoriu nám bylo jasné, že po léčbě někteří 
pacienti potřebují chráněná pracoviště. Navázali jsme kontakt s vedením 
pražského Fokusu (přes naši spojku, bývalého ošetřovatele, dnes 
ředitele Fokusu, Pavla Nováka), které vypracovávalo systém 
chráněných pracovišť. Několik prvních let jsem tam dělala supervizi 
pracovním terapeutům a sociálním pracovnicím. U nás v Mladé 
Boleslavi se touto problematikou začala aktivně a iniciativně zabývat 
sestra Jana, zpočátku sama, pak s prim. MUDr. Stegerovou a PhDr. 
Andělovou-Strossovou – později zmobilizovala svého syna Olina 
Čapouna a Luboše Prášila. Podařilo se jim založit a zprovoznit spolu 
s městským úřadem a dalšími institucemi (velmi vstřícný byl ing. 
Borovička z okresní privatizační komise) dvě chráněné dílny - 
zahradnickou a knihařskou. 

Práce se začala slibně rozvíjet a bylo zapotřebí samostatného 
erudovaného týmu, do jehož čela se spolu s Olinem postavil MUDr. Jan 
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Stuchlík a ve spolupráci s pražským Fokusem začali tyto 
socioterapeutické aktivity kvalifikovaně rozvíjet. 

Dalo by se říci, že v pozadí veškeré rozvětvující se bohulibé činnosti 
stálo klubové společenství, odkud prýštily nejen nové podněty, ale i 
nová energie lidí, kteří chtěli dát svému životu nový směr a chtěli se 
naučit plněji žít i se svým eventuálním handicapem. 

Na cestě nás čekaly nejen radosti, ale i těžké zkoušky. Někteří naši 
blízcí přátelé nás opouštěli a po r. 89 mnozí i navždy. Kdyby klubové 
společenství stálo na hliněných nohou, padlo by, ale podařilo se nám to 
krizové období překonat a jádro klubu stmelit do té míry, že se začala 
profilovat pobočka České společnost pro duševní zdraví (po období 
stagnace, způsobeném odchodem předsedy Kejře do Prahy) jako 
především svépomocná organizace a to, co se nedařilo ve „zlatém 
věku“, kdy se hřála většina pacientů či klientů v náručí hned několika 
matek, začalo nabírat pozvolna reálné obrysy koncem let devadesátých. 
Činnost pobočky se opět rozhýbala. Od té doby působíme paralelně – 
jednak jako komunita, jednak jako občanské sdružení se všemi 
náležitostmi, které k tomu patří. 

Naším velkým pokrokem bylo vybudování vlastní klubovny, která 
slouží jako místo setkávání a svépomocné rehabilitační zařízení, a to už 
nikoliv v prostorách denního sanatoria, nýbrž v jeho sousedství. Námi 
pronajatý prostor byl předtím využíván jako garáže technických služeb 
a jeho stav byl více než nedobrý. Adaptace byla náročná na peníze, 
administrativu, materiál i brigádnické hodiny (pilně pracovali zejména 
Pepa, Ivo, Honza K. a Míla). I zde hodně pomohli odborníci (hlavně 
Jana a Olin v roli stavbyvedoucího i řadového montéra sádrokartonu), 
ale také rodinní příslušníci (Nakovovi). Finančně nám pomohlo MPSV 
a město Mladá Boleslav dotacemi. Také správce objektu, firma 
DOMOS s.r.o. udělala pro nás více, než bylo její povinností. Klub byl 
kolaudován koncem srpna 1999 a běží dodnes. Průchozí dveře mezi 
svépomocným klubem a denním sanatoriem, které se občas otevírají 
(ale jen po oboustranné dohodě) symbolizují novou kvalitu vztahu mezi 
odborníky a uživateli. 

Při správě klubu se angažovali (Míla, David, Igor, Martina a nyní 
Pavel) – je to tvrdá práce a někdy představuje i zdravotní riziko, které 
bychom se měli snažit v budoucnu minimalizovat. 

A nesmíme zapomenout na další mezník – duben 2000, od kdy 
vychází časopis pobočky pod tradičním jménem Klubko. A ještě se nám 
nikdy nestalo, aby Klubko některý měsíc nevyšlo. Seznam členů 
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redakční rady je otiskován vždy na zadní stránce – nezbývá než doplnit, 
že Ivan Nakov je členem redakční rady od samého založení. 

Nebyla to vždy jen snadná cesta. Zpočátku se totiž nedařilo přenášet 
postupně zodpovědnost za všechno to snažení na účastníky klubu z řad 
bývalých pacientů, unavovalo je to, znejišťovalo, zúzkostňovalo a byla 
to úleva, když někdo to udělal za ně. V průběhu času se ale stávali nejen 
svědky a „uživateli“, ale i aktéry těch historických změn v komplexní 
péči o lidi, které potkalo duševní onemocnění, event. jednorázová 
porucha duševní rovnováhy. Spoluúčastí se posilovala jejich jistota, 
přesvědčovali se na vlastním životě o tom, že všechno to snažení má 
nějaký smysl a že i oni  m a j í  n a  t o  významně přispět ke zdárnému 
vývoji v této oblasti a mohou se tak podílet i na boření předsudků a 
mýtů o duševních nemocech.  

Dvacet let prověřilo naše úsilí, naši koncepci péče o duševní nemoci 
a vlastně o duševní zdraví a ukázalo se, že naše společná práce nebyla 
marná. A to je důvod k oslavě. 

Milí přátelé, pokusila jsem se vám přiblížit alespoň ve stručnosti 
„dějiny“ našeho snažení. Ovšem zmapovat dvacet let společného života 
je obtížné. Poslední léta já osobně stojím mimo, několik lidí v čele se 
sestrou Janou zajišťuje kontinuitu toho dění, ale objevuje se mnoho pro 
mne neznámých tváří. Závěr jsem musela zpracovat spolu s RNDr. 
Janem Bázlerem, který je nepochybně mozkem nové koncepce 
svépomocných aktivit a také má už řadu nových spolupracovníků i 
kontaktů na celostátní svépomocné hnutí. Je to pro mne veliká radost, že 
práce zdárně pokračuje. 

Vaše Darja Kocábová a Honza Bázler.    18. 3. 2004 
* * * 

 
CO  BYLO  DÁL… 

(reedice článku z jubilejních sborníků 2009 a 2014) 
Stali jsme se – nejen ve smyslu úřední registrace (tu jsme získali 

v roce 2007, především díky odborné pomoci Olína Čapouna) – 
organizací poskytující sociální služby. Zdatnou posilou pro hospodářské 
záležitosti byla v letech 2007-13 Štěpánka. Naše zkušenosti 
prezentovala na v pracovních skupinách pro tvorbu Komunitního plánu 
Eva. Práci s lidmi nesla na svých bedrech Marie po celou dlouhou dobu 
od podzimu 2004 do podzimu 2008. Protože si nikdo netroufl její práci 
převzít (a podle předpisů to ani jinak nešlo), zaměstnali jsme paní Hanu 
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Hejnovou jako pracovnici v sociálních službách. Navíc u nás 
vykonávala další práci dobrovolně. Byla to pro nás úplná novinka – 
profesionální odborník jako náš zaměstnanec – model, který se osvědčil 
už v tehdejší pobočce Ostrava (dnes Svépomocná společnost Mlýnek). 

Pro úplnost uveďme ještě některé z hostů, kteří u nás vystoupili: 
arteterapeuti Z. Adamová a akad. malíř p. Segert, ing. D. Kolářová – 
ředitelka PL Kosmonosy, D. Hynková (velmi zajímavé povídání o 
mandalách), psycholožky Mgr. Hrabovská, Mgr. Krámková 
(z manželské poradny), PhDr. Kotková, R. Nekolová (Linka důvěry 
SOS a Centrum psychoterapie), paní I. Bišková z magistrátu (odbor 
sociálních věcí), odbornice na zdravou výživu paní Zdeňka Jandáková, 
hudební skupina St. Michael’s Cathedral, z duchovních ing. A. Kocáb 
za evangelíky a kaplani katolické farnosti p. Radek Vašinek a od roku 
2010 p. Kamil Škoda (který nám zůstal věrný i po jmenování farářem 
v Bělé pod Bezdězem) a p. Štěpán Smolen. Od roku 2011 bývali našimi 
pravidelnými hosty klinický psycholog RNDr. et Mgr. Karel Červinka a 
kytaristka a zpěvačka Hana Prskavcová, provdaná Hrdinová. A 
nesmíme zapomenout ani PhDr. D Kocábovou a prim. MUDr. Z. 
Stegerovou, které po odchodu na zasloužený odpočinek občas zašly 
mezi nás také jako vzácná návštěva. Velkým přínosem byla práce 
Denisy Bezpalcové, zaměstnankyně FOKUSu. Od podzimu 2013 vedla 
odpolední terapeuticko-rehabilitační programy, nejdříve jako 
bezplatnou praxi při svém studiu při zaměstnání, po jejím splnění dále 
pak se svolením vedení FOKUSu až do konce roku 2015. 

V roce 2013 jsme podali návrh na ocenění paní PhDr. Kocábové 
státním vyznamenáním. Náš návrh byl konzultován se senátorem za náš 
obvod panem PhDr. J. Jermářem a prostřednictvím pana senátora ing. P. 
Šilara předložen v Senátu Parlamentu ČR a zde pak schválen napříč 
politickým spektrem. Nebyl však akceptován presidentem republiky. 
Ing. P. Šilar nám doporučil jako náhradní řešení zvážit ocenění paní 
doktorky Stříbrnou pamětní medailí Senátu Parlamentu ČR. Tento 
návrh akceptovalo jak vedení našeho spolku, tak i sama PhDr. D. 
Kocábová. Protože zdravotní stav jí nedovolil převzít si ocenění dne 
26. 9. 2014 osobně, převzal jsem jej v zastoupení. Slavnostní předání 
medaile přímo paní doktorce se uskutečnilo u nás dodatečně 6. 12. a 
bylo spojeno s tradičním předvánočním klubem. Ing. P. Šilar se k nám 
při této příležitosti jako zástupce Senátu dostavil osobně. 

Platnost nového občanského zákoníku nás v roce 2015 postavila před 
nutnost řešit náš právní status do budoucího období. Kriticky jsme 



11 
 

zvážili, zda je účelné, aby ČSDZ, pobočka Ml. Boleslav a silnější a 
profesionálním zázemím vybavená organizace FOKUS, vedle sebe 
nadále existovaly jako dva nezávislé právní subjekty. Přiklonili jsme se 
k úmyslu k 31. 12. 2015 jako právní subjekt zaniknout a své aktivity a 
majetek převést na FOKUS Ml. Boleslav. Tento záměr jsme předběžně 
schválili na řádné valné hromadě 10. 1. a definitivně na mimořádné 
valné hromadě 10. 10. Projednali jsme jej s vedením města (vstříc nám 
vyšel p. Mgr. Kopal, náměstek primátora). Zájem na plné kontinuitě 
našich sociálních služeb projevil i Středočeský kraj. Přechod pod 
FOKUS umožnil nejen efektivnější zvládnutí povinností vyplývajících 
z nového občanského zákoníku, ale zejména rozvoj našich aktivit 
v dlouhodobé perspektivě. 

Na tradičním předvánočním klubu 5. 12. 2015 nám své záměry 
představili MUDr. Jan Stuchlík, tentokráte už náš pan ředitel, a za tým 
sociální rehabilitace, kterému bylo pracoviště v Novém parku přiděleno, 
Lenka Strapinová. Následující týdny věnoval FOKUS zevrubné 
přestavbě klubovny, instalována byla m. j. velká obrazovka na 
promítání filmů a nová kuchyňská linka, aby mohly fungovat kursy 
vaření při dostatečném vybavení. 

V týmu sociální rehabilitace pracovaly a většinou dosud pracují: 
Mirka Samková (vedoucí), Lenka Strapinová (do prosince 2018), Jitka 
Kakosová, Lucie Kráčmerová, provdaná Svobodová (přešla do 
terénního týmu), Věra Řezáčová. Pro zajištění kontinuity sociálních 
služeb bylo přínosem, že celý rok 2017 ještě pod novým vedením 
pracovala i Hana Hejnová. FOKUS disponuje i dobrovolnými 
spolupracovníky a peer konzultanty (Barbora Vráželová, Jiří Štefl). 
Tým sociální rehabilitace nově posílily Andrea Tolnayová a další peer 
konzultantka Jana Sedmáková. MUDr. Jan Stuchlík mezi nás zašel 
nejen jako ředitel, ale třeba také jako cestovatel. A – protože jsem na 
vlastní kůži zažil, jaká to bývá těžká a nevděčná dřina – nesmím 
zapomenout Olína Čapouna, finančního ředitele FOKUSu, jehož 
každodenní práce stojí za fungováním všech aktivit. Klubovna, která za 
dob ČSDZ přece jen poměrně často zůstávala prázdná, je nyní 
využívána po všechny pracovní dny. FOKUS disponuje vlastními vozy, 
kterými mohou být na aktivity dopravováni pacienti z Psychiatrické 
nemocnice v Kosmonosech. Vozy FOKUSu umožnily obohatit i 
program sobotních klubů o výlety do okolí, ale i do vzdálenějších cílů. 

 
Jan Bázler, dříve předseda ČSDZ, nyní dobrovolník ve FOKUSu, 3. 3. 2018 
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Milí přátelé, 
je to neuvěřitelné, že uběhlo už tolik let od založení  

Socioterapeutického klubu, našeho ještě neuvěřitelnějšího společenství. 
Vlastně by se dalo říci, že je to čas téměř dvou generací. Vzpomeňte na 
zakládající členy, jako byli v těchto průkopnických aktivitách (vyjma 
terapeutický tým), ti nejiniciativnější jako Jaroslav Kocvera, Ivan 
Mastník, Lojzík Kříž, Petr, Pavel, Boženka, Hanka a mnoho dalších. 
Poblahopřejte ale i těm, kteří převzali štafetu tvořivosti, odpovědnosti a 
sounáležitosti a udrželi klub při životě. Všechny ty aktivity vyústily také 
do založení časopisu Klubko v r. 2000 – tak mezi sebou už dříve 
pojmenovávali Socioterapeutický klub jeho účastníci. Jeho hlavními 
tahouny v současnosti jsou Honza Bázler, Jirka Přáda a jeho syn 
Vladan, který mezi námi vyrůstal a zůstal nám věrný. 

Vy "čtenáři, uživatelé" nezapomeňte poděkovat "tvůrcům" 
pospolitosti, zejména šéfredaktorovi Honzovi za organizaci a 
informování o tom, co se děje kolem nás, redakční radě, která mu 
pomáhá, Přádům za dobře vybírané zajímavosti z internetového světa a 
za léta nás provázející humor a všem snaživým přispěvatelům, jejichž 
řady byste měli rozmnožovat. 

Vzpomínám, jak nám naše významnější sešlosti milá paní 
Potrošovská vždycky řádně osladila. Pořádně si to všichni oslavte, ono 
se něco "na zub" stejně asi najde. Byla bych ráda s vámi, ale víte, jak to 
je s mojí (ne)pohyblivostí. 

"Dobrá věc se podařila" navzdory všem překážkám. Budu na vás 
myslet, abyste ve své sounáležitosti nadále vytrvali, takové lidi tento 
rozháraný svět potřebuje! 

Vaše Darja Kocábová 
Praha, březen 2019 
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