
 
 

 

 

Tisková zpráva, 24. 9. 2019 

Terapeutická komunita Sejřek oslavila 20. výročí založení  

V pátek 20. září proběhla v prostorách Terapeutické komunity Sejřek oslava dvacátého 

výročí založení. Komunita byla od svého založení zaměřena na léčbu klientů bojujících se 

závislostí, postupně se však přeorientovala na klienty, kteří se kromě závislosti potýkají 

s dalšími psychiatrickými obtížemi. Tím je v České republice unikátní.  

Oslavy začaly dopolední mší u kaple sv. Anny v obci Sejřek a pokračovaly celodenním 

programem. Hosté si připomněli spolu s pamětníky nelehké začátky komunity, současný 

vedoucí Jan Mokrý přiblížil aktuální způsob práce s klienty. Hosté si mohli prohlédnout 

prostory komunity nebo se zúčastnit charitativní dražby, jejíž výnos zaměstnanci použijí na 

pořízení včelstva.  

„Naše komunita nabízí klientům terapeutický program, který zahrnuje pracovní, volnočasové, 

terapeutické i odpočinkové aktivity. Máme keramickou, kovářskou dílnu a od letošního roku 

také provozujeme pražírnu kávy.  Klienti pracují také v kuchyni nebo na zahradě,“ uvádí 

vedoucí Jan Mokrý.  

První klienti do komunity nastoupil 1. 8. 1999, za dvacet let prošlo komunitou 512 klientů.  

Na páteční oslavy navazovala sobotní absolventská komunita, tradiční každoroční setkáni 

absolventů, kteří prošli léčbou v TK Sejřek. Na setkání jich dorazily přibližně dvě desítky, mnozí 

i za doprovodu svých partnerů a dětí. 

 

Mgr. Jan Mokrý  
Vedoucí komunity 
M: 723 637 359 
E: jan.mokry@kolping.cz  
 

Terapeutická komunita Sejřek nabízí strukturovaný terapeutický pobytový program lidem, kteří se kromě 
závislosti potýkají i s jiným duševním onemocněním. Léčba trvá 8-13 měsíců. Komunita je umístěna v prostorách 
bývalého statku v obci Sejřek nedaleko Tišnova na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Důležitá 
je osobní motivace klienta k léčbě, pobyt je dobrovolný. Kapacita komunity je maximálně 16 klientů. Program je 
tvořen terapeutickými, pracovními, volnočasovými a odpočinkovými aktivitami, které vedou k rozvoji zdravých 
životních návyků a k zotavení. Součástí komunity je i zámečnická a keramická dílna. Dvacetiletá zkušenost 
dokazuje, že každý klient má naději najít cestu, jak vést smysluplný život, který může být i přes všechna omezení 
a překážky spokojený a naplněný. Tým je tvořen sociálními pedagogy, psychology, psychoterapeuty, pracovními 
terapeuty a psychiatrem. Více na http://www.tksejrek.kolping.cz 
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