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Súhrn 

V druhej časti prehľadu o českos lovenských sociote rapeutických kluboch abstinujúcich autor 
na základe výskumného materiálu mapuje hl avné problé my klubv a vyryčuje jedno tlivé etapy vý
voja klubov: embryonálne štádium ; nadše nectvo; kríza; očista; stab ilizácia. Pri opise štádií sa po
ukazuje na sprievodné ťažkosti a ri zik á a naznačujú sa prostriedky nápravy. 

M. EyTopa: '-IEXOCJIOBAUKME KJIYEhl AECTMHEHTOB - l l qaeTb 
(ľJiaBHhie npo6JieMhi 11 narrhr pa3BI1T11R) 

P e.JIO.Me 

Bo BTOpOi1: 'i3eTI1 OÔ30pa 'IeXOeJIOB3QK11X KJIYÔOB a6eTHHeHTOB 3BT0p Ha OeHOBe 11eeJie
,[IOB3HHOľO M3Tep11aJia 3H3KOMI1T e ľJI3BHb!MI1 rrpOÔJieM3MI1 KJIYÔOB 11 H3Me'iaeT OT,[IeJib
Hb!e 3T3ITbii1X p33BI1TI1J'I: 3M6p110H3JibHJIO eT3,[11110- 3HTY31133M - Kp:11311e ~ O'il1eTKY- eTa
ÔI1JII133QI110 . f1p11 OITI1e3HJ1:11 OT,[IeJibHb!X eT3,[111H OH YK33b!B3eT H3 eorrpOB0)!{,[1310IQ11e 
TPYtiHOeTH 11 <PaKTOpbi p11eKa 11 HaMe'iaeT erroeo6ht 11x yeTp aHeHI1R . 

M . Bú tora: THE CZECHOSLOVA K CLUB~ OFTEETOTALLERS. Part ll. 
(The main problems and phases of development) 

S11mmary 

In the -.econd part of the survey of the Czechoslovak sociotherapeu tical clubs of teetota llcrs the 
author mars the main probl ems of the clubs on the basis of resea rch docu ments and sets forth in-

Pfedneseno na Celostátní konfere nci v Nitre v dnech ll.- 12. S. 1989 
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dividua l phases of the development of the clubs: embryonic phase- enthusiasm- crisis- purifica
tion- stabi lization. Accompanying diťficulties and risks are referred to in the description of the 
phases and the means of correct ion are indicated . 

M. Bútora : DIE TSCHECHOSLOWAK ISCHE ABSTINENZCLUBS ll. 
(Hauptprobleme und Entwicklungsetappen) 

Zusammenfassung 

Im zweiten Teil der Obersicht der t-,chechoslowa kischen sozio-therape tischen Abstinenzcluhs 
ermittelt Jer Autor auf Grund des Forschungsmaterials die Hauptprobleme der Clubs und setzt 
die e inzelnen Entwicklungsetappen der Clubs fest: das embryonale Stadium. der Enthusiasmus. 
die Kri .:. die Säuberung. die Stabilisation. Bei der Umsehreibung der Staclien weist er auf die 
Begleitschwirigkeiten und Risiken hin und markiert die Schritte zur Besserung. 

Protialkohol Obz. 25. 1990. I. s. 15 -24 

V prvej časti príspevku sme priniesli prehľad základných údajov o činnosti klubov. 
ako to ukázali naše výskumy a ďal š ie dostupné informácie . Pri analýze klubového dia
nia sme sa zaujímali nielen o úspechy . ale aj o nedostatky. Vefa sa o nich hovorí aj na 
pravidelných zjazdoch a poradách zá tupcov klubov : mnohé problémy sa chronicky 
opakujú. Pokúsime sa ich teraz začleniť do určitého referenčného rámca. ktorým bude 
periodizácia vývoja socioterapeutického klubu abstinujúcich. ielen jedinec prechá
dza vo svojej abstinencii zmenami. Rôzne štádiá možno pozorovai aj vo vývoji klubu . 
Výskumy z r. 1981 (odpovedalo 21 slovenských klubov) . z r. 1984 (odpovedalo 83 tera
peutov a 292 pacientov z 54 klubov v ČSSR) a z r. 1988 (údaje poskytlo 59 klubov 
z ČSSR), ako aj iné pozorovania (vrátane interných časopisov: Abstinencc , Alfa. Čáp. 
Červenodvorská cesta , Humenský klusák. Klusáčck . Nová cesta. Nový život. Slovo 
abstinenta, Zápisy z Apolináfc. Spravodaj Klubu abstinujúcich) umožňujú skonštruo
vať nasledujúcu orientačnú etapizáciu: embryonálne štádium ; nadšenectvo ; kríza: 
očista; stabilizácia. 

l . Embryonálne štádium 

Niekde predchádza založeniu starost livá príprava terapeutov, inde je vznik predo
všetkým výsledkom úsilia či dokonca nátlaku zo strany pacientov. V druhom prípade 
ide zvyčajne o skupinku závislých odliečených v rovnakej liečebni. kde ich presvedčili 
o potrebe klubu pre udržanie sa v abstinencii . V tomto období sa vybojúvajú základné 
podmienky pre činnosť klubu , najmä miestnosť na stretávan ie. a postupne sa budujú 
jednotlivé body programu (frekvencia a náplň schôdzok, získavan ie nových členov. 
podiel terapeuta a spôsob vedenia klubu. účasi manželských partnerov atď.). 

Ak pri zrode klubu stojí terapeut , potom v tejto etape stmeľovanie a úvodného 
spoznávania býva jeho pomoc do~i výrazná. Klub spravidla začína ako menšia skupi
na. Zakrátko sa utvorí silné jadro. ktoré na seba postupne .. nabaľuje .. ďalších členov. 
Jeho kohézia sa upevňuje spoločn ým prckonávaním často aj banálnych starostí (napr. 
odosielanie pozvánok na stretnutia. zabezpečovanie pravidelného občerstven i a, upra-
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tovanic miestnosti a pod.). Veľký význam majú rodiacc sa klubové rituály. Zakladá sa 
kronika. začína pracovať výbor. V náplni prevláda didakticko-racionálne ovplyvňova
nie (prednášky a pod.) . zo strany zdravotníkov sa uplatňujú direktívnejšie prístupy . 

Všetko toto však málokedy prebieha hladko. pravidlom sú skôr menšie i väčšie 
komplikácie .- Medzi ne patrí napríklad priestor na stretávanie: vlastnú miestnost sa 
obvykle zohnať nepodarí. a tak klub putuje z miesta na miesto. pričom nie každé po
kladajú členovia za ideálne : .. Sch<idzame sa v čaká rni záchytnej stanice , čo na niekto
rých pôsobí depresívne"' ... Schiizky jsou v léčebnč. ne všem klubákiim je toto prostre
dí vhod"' . .. Klubu by prospél vlastní stá ne k. kde bychom mohli posedčt. zdiivéfit se je
den druhému i mimo bežných schiizck. Aby človčk védčl, že vždycky má kam jít'· . 
.. Boj o priestory sa ako červená niť tiahne celou našou existenciou. Zakaždým ostalo 
iba pri sľuboch : v tom sa najmarkantnej šie prejavuje nedostatočný záujem verejno ti. 
kde udáva tón alkoholická subkultúra .. .. 

Ak je klub zriadený vo vidieckej oblasti rozrahlého okresu. problémom sa stáva do
prava: .. Členovia majú pracoviskú mimo sídla klubu. Potrebujú asi 2 hodiny na cestu. 
zamestnávatelia ich vša k nechcú uvoľňovať"'. K~ďže podniky spravidla o význame klu
bov nič nevedia . nepomíhfajú sa ' yj s ť klubu v ústrety . Niekedy to nic je možné z pre
vádzkových dôvodov. inokedy sa sami pacienti nechcú z práce pýtať . usilujú sa napra
viť si reputáciu rovnomerným výkonom a ncvynechávaním. Pritom zdravotníci môžu 
na podniky vyvíjať určitý nátlak : podľa platných smerníc je totiž účasť na klube riad
nym rehab ilit ačným úkonop1 . Podmienkou takéhoto dôsledného postupu pravda je . 
aby terapeut sám veril klubu natorko. že je ochotný ho takto presadzovať. 

Trvalým problémom je získavanie nových členov. Klubisti sa opakovane dožadujú 
pomoci liečební. ktoré podľa nich buď .. nedostatočne informujú chorých o závažnosti 
životnej poistky. akou je klub··. alebo volia druhý extrém. že totiž doliečovanie nad
mieru zdôrazňujú. a keďže .. soustavné pripomínání klubu je nezáživné jako povinná 
če tba ve škole. pacient se po propušténí klubu radéji vyhýbá"'. Určitým návodom na 
zlepšenie sú pravidelné návštevy klubov priamo v liečebniach : takýto .. osobnejší" spô
sob náboru . ak sa robí citlivo (bez nadradenosti a poučovania). je účinnejší. 

Pritiahnutie a udržanie nových l:lcnov je úlohou. aká čaká kluby aj neskôr : .. Na kaž
dý Klus prichází né jaká nová tvál-. ale pak zase zmizí. cumímc je zaujmout"'. Silné 
jadro sa môže ukázať ako privdmi zomknuté. ncpriepustné voči prírastkom ... Nedarí 
sa nám udržať vekovo mladších členov. V PAP dosť agitujeme. posielame do klubu 
všetkých. čo začali abstinovať. ale mnohí prídu raz- dvakrát a viac sa ncukážu . Je to 
nuda. vravia nám. sú tam samí starí"'. 

Často sa možno stretnúť s jedincami obávajúcimi sa spoločenskej diskreditácie : .. Pa
cientov s vysokoškolským vzdelaním nemôžeme do klubu dostať. lebo sa poznajú 
s momentálne liečenými osobami. sú zamestnaní v rovnakých podnikoch .. ... Zeny-al
koholičky odmietajú chodiť do klubu s odôvodnením. že nechcú vec zverejňovať . 
.. Lidé s vyšší funkcí se proste od klubu distancují. A pritom práve oni by mohli klubu 
pomoet"' ... Pokiar pil a býva la z neho .. opička"'. nehanbil sa. zato teraz. keď je z neho 
konečne človek . hl'adá výhovorky ... 

Jeden z terapeutov zhrnul ťažknsti a rozširovaním č l e nskej základne do slov: .. Náš 
klub za celú dobu zápasí s rovnakým problémom: nedostatočným pochopením jeho 
významu pre abstinujúeeho alkohnlika . Je to spôsobené nielen nedostatočnou prípra
vou pacienta počas základnej liečby. ale hlavne tým . že klubová činnosť nezodpovedá 
mentalite Slovákov . Prevažná vä(·šina členov ostáva pasívna. po niekoľkých návšte
vách prestanú chodiť a vyhovúrajú a. že môžu voľný čas využiť efektívnejšie: prácou 
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v záhrade. budova ním rodinného Jomu a pod . Okrem toho abstinujúci a lko ho lici nie 
sú ochotní investovať do svojho zd ravia ďalš i e peniaze a čakajú. že vše tk y akcie klubu 
budú pre nich výhodné, že sa uskutočnia napr. v rámci plateného vol'na. že im budú 
uhradené cestovné nák lady a pod . Iba malá skupina je verná klubu a ochotn á pomá
hať··. 

V tejto odpovedi sa č rt á aj urči t é spo ločensk é pozadie nechuti zapoj iť sa do svojpo
mocného socioterapeutického klubu . Je vlas tne úspech . že sa protialkoho li cké kluby 
u nás pozoruhodným spôsobom rozvíjali napriek spoloče nskej klíme . aká a u nás za 
posledných dvadsať rokov ut vo rila- tá tot iž svoj po moci nepriala. Medzi prejavy tejto 
klímy patria podl'a soc iologických zistení tre ndy k privatizácii: os labe ná viera jedincov 
v zmysluplnosť skupinového anga.Lovania ; s pločensky reprodukované pocity bezmoc
nosti voči mnoh ým neriešeným. Jakedy novým. inokedy dlhodobo pretrvávajúcim 
problémo m; pokles hodnôt a akti ví t typu obe te. sebapresa hovania. transce ndovania. 
úcty a lásky k blížnemu a pod . v hodnotových a činn ostn ých orie ntáciách ľudí ; vedomé 
alebo neuvedomené delegovanie zodpovednosti za rie šenie sociá lnyc h. zdravotných 
a ďa l š ích problémov na hl avu .,opatrovatcfského štá tu•• (ktorý, ako si rudi a privykli . 
.,všetko urobí za nich·· ): dopad nivelizačno-priemernostné ho syndrómu na vedomie 
ľudí, z hľadi ska ich ochoty podniknúť čosi navyše a tď . A samozrej me, rov nako sem 
patria aj najrozmanitej šie blokády rozvoja občianskej spoločnosti . vrátane rozpakov. 
n edôve rč i vosti až nevôle byrokraticky obmedzenej ča ti administratívy usilujúcej a 
o dôslednú reglementáciu a kontro lu aktivít jedincov a sk upín a neprej avujúcu poro
zumenie pre pružnejší postup mimo vymedzených predpisov a zaužíva ných postupov. 

V širšom chápaní je tak ., terapiou"' na mnohé z uvedených problémov zásadná zme
na spoločen skej atmosfé ry. Skúsenosti zo zahra ničia však ukazujú , že aj väčšia samo
statnosť klubov , v dôsledku ktorej by sa klubisti nemohli spoliehať na pomoc zvonka, 
ale boli nútení intenzívnejšie rozvinúť vlastnú aktivitu. môže priniesť svoje ovocie. 

Kluby, ktorým sa tieto úvodné stras ti neda rí prekonávať, zvyčajne ani naplno ne roz
behnú svoju činnosť a viac-menej živoria. Niektoré sa n ač i s to rozpadnú. a po kia!' sa 
medzi členmi nevytvori li užšie osobné väzby, na zánik klubu stač í aj recidíva predse
du . Naopak , tie kluby , kto ré jednotlivé ťažkosti postupne zdolávajú , upevňujú sebave
domie svoj ich č le nov a ich chuť k ďa l še j práci. 

2. Nadšenectvo 

Mnohé kluby zanedlho po svojom vzn iku zaznamenajú prvé úspechy : nastáva v nich 
obdobie rozmachu . Podaria sa im prvé väčš ie akcie (výročné alebo iné slávnostné 
stretnutie, neraz aj poduj atia mimo bežných schôdzok) , za ktoré zožnú uznanie od te
rapeutov, občas i zo strany širšieho okoli a. Klubisti spolu chodievaj ú na výlety. pestu
jú turistiku. brigádujú. Dostavujú sa prvé ohlasy z ve rej nosti , vrátane príspevkov 
v miestnej či oblast nej t l ači. Abstinujúci alkoholici sa menia na zapá lených nadše ncov. 
ne futujúcich síl an i času. Klub máva ešte stále pomerne málo čl e nov (najviac 50- 70) , 
všetci sa navzájom dob re poznaj ú . Nadväzujú úzke kontakty a pria te ľstvá s inými 
klubmi , spočia tku hlavne v bližšom okolí. Klub prezentuje svoj u .,vizitku '" na celoná
rodnom zjazde. 

Podaktorí členov i a si už trúfnu vstúpiť do prostredia, chodia na besedy , diskutujú 
v osvetových strediskách , na školách . dokonca aj na d isko tékach . Hie rarchické roz
diely medzi profesionálnym personá lom a najagil nejšími č l enmi sa kde-tu stie rajú. 
výnimkou nie je vzájomné tykanie. V náplni už nezohráva ústred nú ro lu didaktika , 
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stretnutia sú presýtené zážitkami . Klub ako celok postupne zapÍňa spoločný "balík 
skúseností", pomaly si kodifikuje sebe vlastný "jazyk abstinencie" . 

Medzi riziká tohto obdobia patrí : priveľmi rýchle získanie "odmien'· (napr. ľahko 
nadobudnutý finančný príspevok od národného výboru) ; nadmerné presadzovanie sa 
niektorých "hviezd" na úkor iných členov; netrpezlivosť ; zabúdanie na odlišnosti jed
notlivých kategórií členov a ich rôzne potreby ; prirýchle "zbratanie sa" s personálom 
neumožňujúce adekvátnu deľbu rolí ; neschopnos ť klubu vysporadúvať sa s recidívami ; 
nepripravenosť na prípadné zlyhanie vedúcich osobností klubu ; nadbytočné sústrede
nie energie na .,akcie", "úspechy··, .,zisky'·; neúmerná orientácia smerom navonok , 
mimo klu b, za súčasného zanedbávania základnej "drobnej abstinentskej práce" v klu
be ; vypäté úsilie o exkluzívny program (napr. zohnať známu , populárnu osobnosť- raz 
za čas je to síce osviežením, avšak ako pravidlo to u abstinujúcich alkoholikov môže 
podporovať konzumentské sklony) . 

Vyvrcholením etapy býva usporiadanie väčšieho, náročného podujatia s bohatým 
programom a nevšednou účasťou , vrátane hostí. Táto akcia sama osebe môže byť 
(a býva) veľmi úspešná . No ako sprievodný znak obrovského nasadenia, vybičovaných 
emócií a následného útlmu už môžu v klube klíčiť zárodky krízy . 

Niektoré kluby sa nasledujúcej problematickej etape vyhnú a prejdú rovno do štá
dia stabilizácie, čiže solídnej úrovne klubovej práce . s občasnými priaznivými "vlnami '" 
zanietenosti za abstinenciu a klub . Pre iné sa však čoskoro po opadnutí nadšencckej 
horli vost i stane nepríjemnou realitou kríza . 

3. Kríza 

Niekedy ide skôr o rekonštrukciu , o "zmenu profilu" klubu , napríklad smerom 
k menšej závislosti čle nov (od zdravotníckeho zariadenia či terapeuta) alebo o výmenu 
klubového "jadra". Kríza postihuj e aj kluby, ktoré takmer vôbec neprešli predchádza
júcim obdobím rozkvetu ; je vypuklejšia práve s predchádzajúcim "boomom". 

Nezriedka stojí v pozadí zmena te rapeuta : " Klub byl založen apolinárskými pacien
ty, ktefí se po odchodu lékare z psychiatrické ambulance nadobro prestali scházet". 
"Dosavadní sestra byla hybnou pákou. Udržet pacienty v remisi , zachovat jim klub , 
vychova t nové spolupracovníky, k tomu je treba duševní síly a čas daleko vetší než 
v zajc tém systému . Nevíme, co bude dál: vztah nové sestry k problematice alkoholis
mu je odrazem své doby. Abstinovat, pravda , není povinna . na školení prý jí bylo re
čeno, že Klus je vecí klusák u". "Náš Klus stagnuj e. Odešel terapeut , zvykli jsme si být 
vedeni a jsme jako ovce bez barana". "Léta jsme byli rízeni te rapeutickou osobností, 
v povedomí klusáku se vžil a predstava perfektne zvládnutého večera , kdy se na podiu 
porád neco "delo" a mélo to úroveň i dopad. Klus v podstate vétšinou dával a moc ne
chtel. Teď , když daleko více vyžaduje, volá čás t členu po klidu a móžnosti jen sedet 
a prijímat". 

Paradoxne môžu ku kríze pri spieť aj úspechy klubu : "S prodlužujíci se abstinencí se 
pacienti stále více začleňovali do spolcčenského života, prijímali ruzné funkce a povin
nosti navíc, pŕestávali mít na klub čas" . ,. Mnozí aktivní odešli , osamostatnili se, našli 
si nové záj my, sociálne dozráli". Odchod starších platných členov, ktorí si aj pomocou 
klubu dokázali náj sť miesto v rodine. v spoločnosti , však klubisti v živote miestami ťaž
ko znášajú. Tento inak prirodzený proces odpútavania môže pribrzdiť dynamiku klu
bu, najmä ak nie je ničím vyvážený : "Starší členové nemají už na klub čas a není do t 
zapálených nových , ktei'í by zauja li je jich místo". " Nastáva úbytok členov s dlhoroč-
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nou abstinenciou. Ich argument znie : ja som to už všetko počul." .,Nekterí po delší do
be pociťují určitý "stud" a svoji «bstinenci nechtejí "vystavoval navenck". Asi jako 
když se rekne : "Já už k vám nepatrím". 

Charakteristické sú pre krízové obdobie pocity únavy , apatie a stagnácie ("stále ho
vorím to isté . .. "), občas aj nepochopenia alebo nedostatočného uznania zo st rany rôz
nych inštitúcií (OÚNZ, podnikov a i.). Účasť na stretnutiach klubu kle~á : "Schuzky 
prestali lákat , jsmc samá výhrada a začíname argumetnova t s prusvitnými výmluva
mi". Členom klubu sa zdá , že stre tnutia už neprinášajú nijaké podnety , presadzujú sa 
na nich chronickí diskutéri ("ja už vopred viem , kto čo povie" ). 

Klubisti citlivo reagujú aj na zaznávanie zo strany te rape utov . Rýchlo zbadajú , ak 
sa terapeut priveľmi často opakuje , ak prichádza na klub nepripraven)· alebo ak sa 
správa neprimerane: "Aspoň polovica našich lekárov celý problém alkoholizmu negu
je a čokoľvek pre klub urobiť je už pre nich práca navyše" .. ,Podľa mi'ía by pred absti
nujúcich alkoholikov nemal i predstupovať terapeuti-pijani , ktorí sa vystatujú tým. že 
oni sami môžu piť, pretože nie sú závislí". 

Časté sú prejavy pasivity členov , ktorí očakávajú skoro všetko od terapeutov : 
"Niektorí naši klubisti by nedbali . keby Klus bol vlastne podujatím so zábavným pro
gramom , ktorý by pripravovali a obmieňali terapeuti (tak ako program v te levízii)". 
"V dnešní dobe je problém získat predsedu . Dfíve byl o tuto funkci zájcm. teď to 
nikdo nechce delat , nemá čas ani chuť" . 

Jeden z terapeutov si však položil oprávnenú otázku: prečo by členov i a klubov mali 
byť "lepší" ako ostatná populácia ... ? "Skutečná klubová obetavá činnost se nejak ne
nosí , vyžaduje príliš mnoho vlastností, které alkoholikum schází. Pacienti jsou často 
spokojeni s tím , jací jsou . Nevedí , proč by meli být lepšími . Schází podmanivý vzor. 
který by chtel následování. Ve spo lečností s rychle se mčnícími hrdiny TV seriálu je 
defraudace kladných kvalit ". 

Problémom bývajú aj rôzne konflikty podskupín v klube , naj častešie už viackrát 
spomínané spory medzi "starými '· a " novými": "Prekážkou jsou zej ména rigidní po
stoje "zasloužilých členu'· a prílišná snaha co nejdríve predat novým členum pokud 
možno celou mnohaletou abstinenční zkušenost , což se po nekolika minutách prítom
nosti nováčku občas zvrhne v exhibici tech , ktefí už védí. .. Stafí " bojovníci" tak zkre
slene predvedou fanatizmus , který začínající pacienty leká až desí". Vcelku prirodze
né odlišnosti medzi rôznymi kategóriami abstinentov vtedy nemajú podobu zdravej 
konfrontácie inak spriaznených jedincov , ale skôr typickej patológie "mazákov" a "ba
žantov" . . 

Podskupiny môžu tvoriť aj pacienti odliečení v tej istej liečebni alebo prichádzajúci 
do klubu z rovnakej ambulantnej psychoterapeutickej skupiny. Je preto dôležité dbať 
na potrebnú ujednocujúcu atmosféru daného klubu (I. Novotný) . 

Ak sa klub priveľmi rozrastie , oslabujú sa intímne väzby medzi členmi : " Neznáme 
se všichni osobne , naše vzájemné styky nejsou tak tesné jako v menších klubech . Noví 
členové zámerné vyhledávají zadní rady sálu, kde už není možno sledovat program , ani 
je . Ne všichni se pozdeji snaží vejít do styku s déle abstinujícími klusáky" (Gawlik) . 
"Naším problémem je anonymita nových : je tu toľko ľudí , že nevieme . kto je kto". 
Príkladným spôsobom vyriešili tieto problémy v Humennom: keďže "v kolose nebolo 
možné dať slovo každému", zriadili navyše tri menšie kluby v Snine , Medzilaborciach 
a Humennom , ktoré vedú vlastní. materským klubom odchování "paraterapeuti". 

Podchvíľou v kluboch vyrastú funkcionári a "aparátnici ", ktorým sa klub stane jed
nou z ďalších spoločenských organizácií na "realizáciu akcií", .,kontrolu uznesení" 
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a pod. Takíto ľudia sa nutne dostanú do rozporu s klubiHami. ktorí svoj u účasť v klube 
vnímajú väčšmi ako spôsob života. 

Špecifické sú u nás problémy klubov bez terapeuta, pracujúcich viac-menej ako 
svojpomocná skupina. Okrem iného im hrozí absencia patričnej "ideológie úzdravy", 
akéhosi programu práce na sebe, bez ktorého časom môžu z klubu vymiznúť nielen 
dobré nápady, ale aj obetavo ťa náležitá vzájomná podpora. Takýmto klubom možno 
odporúčať zásady liečby a doliečovania stelesnené v známom Sl·álovom "desatore"; 
v zahraničí majú k dispozícii "program l2 krokov" Anonymných alkoholikov. Menšie 
nebezpečenstvo tu hrozí klubom. ktorých členovia sú absolventi kvalitných ústavov 
s rt:žimovou liečbou (napr. liečebne Červený dvúr). U svojpomocne pôsobiacich klu
bov treba tiež byť ostražitý na vzájomné vzťahy, ktorých zhoršenie môže nepriaznivo 
ovplyvniť klubové dianie. Podobne je veľmi citlivou otázkou nadväzovanie partner
stiev, resp. sexuálnych vzťahov vnútri klubu. Doterajšie sk ú eno ti potvrdzujú, že ra
pídne zhoršenie vzájomných vzťahov ústredných osobností vždy doviedlo klub na po
kraj zániku. 

Ani konflikty medzi odliečenými pacientmi a zdravotníckym personálom nie sú 
úplnou zriedkavosťou. Niektorí členovia klubu nadobudnú pocit, že už terapeutov ne
potrebujú, že si vystačia sami. Občas sa takto z klubu vyčlení podskupina nadmieru 
aktívnych, podnikavých jedincov usilujúcich sa o väčšiu nezávislosť klubu. Pokúšajú sa 
do iahnuť inštitucionalizáciu klubu. keď by už ten nefungoval iba ako terapeutické za
riadenie u tanovené pri ambulancii či liečebni , ale mal by vlastný právny status spolo
čensko-záujmovej organizácie (až po členstvo v Národnom fronte). Ak sa toto nepo
darí, stáva sa, že časť členov z klubu odíde, preruší kontakt, alebo sa v menšej skupine 
stretáva mimo klubu. Pocity inštitucionálnej nezakotvenosti sú prirodzené a zákonite 
sa do tavujú po niekoľkých rokoch činnosti klubu. Nemusia však vždy znamenať krízu 
klubu . 

Žiaľ, ruka v ruke s veľkými reformátorskými plánmi na obrodu celej spoločnosti ide 
sporadicky aj nezáujem o banálne otázky všedného klubového života, ako sú patroná
ty nad novými členmi, služba v bufete, príspevky do klubového časopisu , alebo dokon
ca aj zaplatenie členského príspevku -- niektorým sú takéto veci "pod úroveň" . 

Jeden z klubistov zhrnul rozličné krížové prejavy vo svojom klube do slov: "Je to 
patová situácia, ani jeden z problémov a nerieši , niektoré sa azda ani riešiť nedajú. 
Sme otrávení, čakám. či niekto zrczignuje úplne". 

V tomto výroku sa oprávnene skrýva obava zo stavu, keď a, obrazne povedané. pa
tová situácia premení na hoci len dočasnú porážku. na .,mat": takýmto negatívnym 
ukazovateľom bývajú recidívy .. ,Po počiatočnom nadšení predseda zrecidivoval. Po
kle la účasť, hrozil rozpad klubu '·. " Naša klubová kronika všetko verne zachytila. Pri 
treťom roku je neobyčajne lakonická. Nadpis: kríza dozrievania- epidémia recidív". 

Nech sa už recidívy vyskytnú na začiatku krízovej fázy alebo sú naopak jej vyvrcho
lením , v každom prípade sú to ony, ktoré najviac škodia klubovému dianiu . Po
kiaľ zrecidivujú významné o obnosti klubu, je priamo ohrozená jeho samotná existen
cia. 

4. Očista 

Ak sa klub dostal do vážnej krízy, potom medzi základné podmienky obrody auten
tického klubového života patrí obnoviť pravidelné stretávanie a vy poriadať sa s recidí
vami. Častokrát sa práce ujíma nový výbor, postupne sa (aj za pomoci terapeutov) 
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tvorí nové jadro klubu . "Nové tváre" (medzi nimi môžu byť aj starší členovia klubu , 
ktorí však doposiaľ stáli v úzadí) vnášajú do ospanlivej alebo načisto umŕtvenej atmos
féry nové podnety . Miestami opäť rozkvitnú zárodky nefalšovaného nadšenia , nezišt
nosti , činorodosti . Práce pritom býva nad hlavu , pretože po "radikálnej kúre" má klub 
zvyčajne menej členov, neraz musí znovu zápasiť o získanie dôvery , presvedčiť člen
stvo, rodinných príslušníkov i širšie okolie, že psychoterapia , socioterapia a vzájomná 
pomoc na pôde klubu skutočne majú zmysel, že nešlo iba o nejaký " koníček" , márni
vosť nedisciplinovaných pacientov neschopných dlhodobejšej nápravy, či dokonca 
zneužívajúcich zdravotnícke zariadenie na osobné ciele, na uspokojovanie osobných 
ambícií. 

"Počet členov sa znížil , zato sme teraz lepší kolektív". "Máme nový výbor: je plný 
elánu, jen aby byl také stabi lní" . "S nekterými js me se museli rozejít. Psi štekají , kara
vána jde dál". Pokiaľ je to možné, nové vedenie sa usiluje nadviazať kontakty s dáv
nejšími členmi, ktoré sa z akýchkoľvek dôvodov prerušili (napr. píšu sa osobné listy 
alebo sa vykonávajú návštevy u dlhodobo abstinujúcich , dúfajúc v ich pomoc pri opä
tovnom rozbehnutí klubu). A samozrejme , hľadajú sa vhodné formy pre získavanie 
nových členov . Oživujú sa aj styky s inými klubmi- nová garnitúra dychtí po poznat
koch a skúsenostiach . 

Súčasťou očisty býva upresnenie práv a povinností členov, stanovenie zodpovednos
ti za činnosť klubu, ako aj náprava eventuálnych komunikačných nezhôd s terapeutmi . 

5. Stabilizácia 

Mnohé kluby sa do tejto etapy dostávajú bez toho, že by prekonali akúkoľvek oso
bitne hlbokú krízu a následnú očistu . Predsa však sa toto obdobie po viacerých strán
kach odlišuje od čias prvých krokov, prvých úspechov i prvých porážok: objem spoloč
ných skúseností už značne narástol. Je dôležité pamätať na udržiavanie kontinuity 
s predchádzajúcim vývojom , s jeho povzbudzujúcimi i tienistými chvíľami . "Poučení 
z prohry jiných v nás mobilizuje další sílu. Vyburcováni se znovu zarazujeme na svá 
místa. Kvalita KLUSu neutrpela , naopak". 

Niektoré kluby okrem termínu "stabilizácia" označujú toto obdobie aj za čas "kon
junktúry", ,.systematického fungování" , "zavedení terapeutického režimu", "zabezpe
čení pravidelného provozu , který už dábtih nic nenaruší" a pod. Jeho súčasťou sú 
"ujasnené pravidlá hry'· tak na pôde klubu , ako aj v rámci celého zdravotníckeho za
riadenia, kde klub pôsobí , vrátane rozumnej deľby práce s terapeutickým personálom. 
Klubisti i terapeuti lepšie vedia , čo od seba vzájomne môžu očakávať. Klub má za se
bou obvykle niekoľko rokov činnosti, výnimkou nie sú kluby s desaťročným trvaním, 
ktorých pôsobenie si všimli aj predstavitelia miestnych zdravotníckych i ostatných or
gánov a rozmanitým spôsobom dali klubistom najavo svoje uznanie. Klub môže čer
pať z bohatej studnice poznatkov a zážitkov dlhoročných abstinentov, čo zaručuje žia-· 
dúce liečebné usmernenie novoprichádzajúcich . Prichádzajúci nováčikovia môžu vná
šať do :klubu prvky nadšenectva, avšak ako sociálny organizmus je už klub obvykle 
zrelší, vyspelejší a realistickejší. Objavujú sa nové formy činnosti , rozmanité spolo
čenské, športovo-turistické a rodinné akcie. Klub výraznejšie vstupuje do prostredia, 
kde pôsobí. Kontakty s inými klubmi sú pravidlom, účasť na celoštátnych akciách je 
samozrejmosťou. 

Ak klub funguje úspešne , potom v tomto období prekračuje svoje hranice a stáva 
sa potenciálnym "zdrojom" liečebno-preventívnej starostlivosti aj pre iných. Profesio-
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nálom pomáha pri práci s akútne liečenými pacientmi, zdravotnej výchvoe a prevencii 
slúži pri organizácii besied , pri ovplyvňovaní verejnosti, najmä mládeže a pod. 

Hoci načrtnuté etapy sú do značnej miery výsledkom opisu podaného terapeutmi či 
pacientmi z viacerých klubov , ne~latia , samozrejme, univerzálne. Tak napr. Heller 
vr. 1982 opísal históriu pražského KLUSu Apol in áŤ: "Každý klub má dva cíle: udržet 
abstinencia najít nový životní styl- až to je skutečná integrace do života . Pražský kl ub 
je živý organismus, péče oň je investíce srovnatelná s péči rodičo o deti. Lze ríci , že 
jeho rodiče- Skála , Maťová a pozdeji i druzí- vypiplali zdravé díté . Prvních 5 let byl 
klub zameren predevším na prednášky, na osvetovou činnost, byl orientován na docí
lení ve rbálního náhledu . V tomto období je účast terapeuta nezbytnou podmínkou , 
zejména tam, kde jsou ješte akutnč léčení pacienti. Vývoj klubu nelze uspechat: pozor 
na ztrátu nadšení a aktivity. Každý klub podléha stárnutí i ruzným nemocem . Pražský 
KLUS potreboval 15 le t na to, aby si vytvoril samostatní socioterapeutické instituce: 
nedelní diskusní skupiny vr. 1963. Apolinku vr. 1965 , pozdeji také KOS čili Klusácký 
odd íl svéžesti , dnes TJ Apolinár . Bez produktivního náhledu jsou však socioterapeu
tické formy neúčinné . Pro pražský KLUS je také príznačný export myšlenek, s nímž 
je spjat vznik rady nových klubu . Pro pacienta je pritažlivý ne klusák , který jen absti
nuj e, ale ten, jen.ž se i pomocí klubu nejak realizuje . Človek by nemé! prejít od jedné 
závislosti k druhé , ale prostrednictvím trvalé a dôsledné abstinence upevňované v klu
bu by se mel integrovat do nových sociálních rolí". 

Záver 

Vyznačené štádiá nepredstavujú , prirodzene , nijakú .,železnú zákonitosť". Postup 
nebýva vždy priamočiary, niektoré štádiá sa môžu aj opakovať (napr. po dočasnej očis
te príde namiesto stabilizácie ďalšia kríza a i.). Predsa však poskytujú určitý model 
problémov a vzájomných vzťahov , ktorý uľahčuje adaptáciu na zmenené podmienky. 
Konfrontácia s dostupnými zahraničnými skúsenosťami (Poľsko , Maďarsko , ale čias
točne i Rakúsko) potvrdzuj e určitú univerzálnosť štádií vo vývoji klubu . 
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