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JUBILUJÍCÍ PRIMÁŘ MUDR. VLADIMÍR ŠŤASTNÝ, CSC. 

Vladimír Šťastný, je narozen 18. 12. 1933 v Brně jako 
nejmladší ze tří dětí. Maturoval r. 1952 na gymnáziu Zdeňka 
Nejedlého v Brně, r. 1958 ukončil studium lékařské fakulty 
brněnské university, obor všeobecné lékařství. R. 1962 specia
lizace v oboru psychatrie I. stupně, r. 1972 specializace v oboru 
psychiatrie II . stupně, r. 1981 obhájil kandidátskou dizertační 
práci na téma "Periodické deprese ve vztahu k solárním a me
teorologickým faktorům". 

Pracoval v PL Opava, v PL Kroměříž a jako ambulantní 
psychiatr (vedoucí oddělení) v OUNZ Olomouc, kde zavedl 

jako jeden z prvních v republice Linku důvěry. 
Od roku 1975 pracuje v PL Brno-Černovice jako primář AT oddělení a terapeut A

klubu Brno. Pracoval jako předseda komise pro práci se socioterapeutickými kluby při 
výboru AT sekce Psychiatrické společnosti, spolupracoval s A- kluby v Polsku, Maďarsku, 
Rakousku, zprostředkoval první systematické kontakty s hnutím AA. V r. 1992 organizoval 
mezinárodní sjezd Organizace gobrých templářů v Brně a inicioval založeni národni 
organizace Dobrých templářů v CR, jejímž prezidentem se stal. V současné době se podílí 
na rozvoji preventivních programů Děkuji , nechci pro žáky základnícg škol. Publikuje 
v Maďarsku, Polsku, Rakousku a v časopisech Protialkoholický obzor a Cs. psychiatrie. Je 
schopný vedoucí, dobrý společník a bezpečný řidič svého týmu. 

Jeho manželka je stomatoložka, dcera a syn jsou rovněž absolventi lékařské fakulty. 

Nastoupil do psychiatrické léčebny Brno-Černovice v roce 1975. Krátce po příchodu 
pfevzal stanici AT - tehdy ještě detašované pracoviště ve Slavkově. Se svou přísloyečnou 
vytrvalostí pracuje v oboru AT až do dnešních dnů. Vede lúžkové AT oddélení v PLC, které 
má koedukovanou stanici pro motivované pacienty a stanici pro klientelu málo či vůbec 
nemotivovanou. 

Při ohlédnutí se 18 lety, které kolega Šťastný věnoval výhradně péči o závislé, a to 
především závislé na alkoholu, vyvstane na mysli celá fada aktivit, ve kterých plnil úlohu 
vůdčí osobnosti, rozehrávače se schopností nadchnout pro nové věci spolupracující tým. 
Má schopnost získat, přesvědčit, jasně vidět s předstihem dopředu a také s úpornou 
pečlivostí se poprat s krizemi a těžkostmi , a tím vším se mu daří cíleně a programově 
zavádět nové. 

K tomu, aby se toto dařilo, musel mít bezpodmíněčně tým nejen nadšenců, ale 
i odborníků, kteří byli a jsou ochotni měnit naučené stereotypy, které v nových situacích 
již nebyly aktuální. Tento svůj tým, ochotný i za cenu vlastního nasazení finančních 
nedobytků - jezdit do zahraničí, studovat a seznamovat se s novými formami péče, tvoří! 
se zkušeností skrytého pedagoga. 

Cílem veškerého snažení primáře Šťastného bylo vždy vytvářet prostor pro pacienty, 
kde uvědomělou kázeň podporovala maximální terapeutická snaha ke kritickému dosaženi 
výsledků. Snažil se a stále usiluje o to, aby terapeutický vztah byl nosný nejen za pobytu 
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pacienta na stanici, ale plynule navázal i po jeho propuštění - v doléčo~ání. Brněnský klub 
abstinujících má svoji mnoholetou tradici (vznikl v r. 1974) a primář Sťastný mu od roku 
1975 spolu s přáteli - abstinujícími pacienty- přes veškerá úskalí klubové práce vtiskuje 
atmosfé.ru, ducha činorodosti a hlavně životaschopnost. Nejde ale jen o brněnský klub, 
primář Sťastný je dlouholetým předsedou koordinačního výboru pro práci se socioterape
utickými kluby při výboru AT sekce PLS. ysiluje také o návaznost v ambulantním 
doléčováni , a to propojením přímo s OA v PLC. 

Vladimír je spolehlivý velitel, kolega, přítel a pro pacienty nekompromisní jistota. 
Přeji mu úpřímně za sebe i za všechny jeho spolupracovníky ještě mnoho stejně 

aktivních let. 
MUDr. 1 Pokora 
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