




       S A L E S I Á N S K É  D Í L O  H A V Í Ř O VC

Je jedna hodina po poledni a v břiše už se 
mi rozpoutala neutišitelná bouře. Za chvíli 
končí škola a začíná život. Na oběd, domů 
a pak do klubu Valdocco. Duše by už chtěla 
hned, ale tělo je dnes nějaké slabé, takže se 
ještě na chvíli natáhnu, než vyrazím do val-
docké vřavy. Tuhnul jsem ve škole celý den. 
Bude to tím včerejším sportovním vypětím 
– koho by taky napadlo po fotbale zařadit 
ještě florbal – jedině Romana – nezničitelné-
ho valdockého trenéra a pedagoga.

Ve čtyři už se deru do klubu. Začíná to 
dnes zajímavě. Po několikadenní pauze se 
objevila RoMi, naše věhlasná vedoucí, a tak 
si před námi s Romanem dávají na úvod ex-
hibiční souboj ve stolním fotbálku (asi aby 
nám šli příkladem). A pozor, RoMi leze pod 
stolem za bouřlivého potlesku okolního pub-
lika, což znamená, že prohrála. Část osazen-
stva odkráčí po čase do nedaleké posilovny. 
Nikam nejdu. Po tom včerejšku… usedám 
k volnému počítači.

TANEČNÍ PODLOŽKY A BILIARD
Mezitím se rozjíždí Stepmanie – čili „ta-

neční podložky“, což je novinka letošního 
roku, která nás úplně dostala. Tancujete po 
podložce s čidly podle pokynů, které běží 
před vámi na obrazovce do pořádně řízné 
muziky. Už loni na podzim jsme se v Os-
travě s našimi vedoucími účastnili mistrov-

ství České republiky v této nové disciplíně 
– a věřte, nebo ne, náš největší talent Michal 
skončil v náročné konkurenci pátý. A to na 
tom skákal sotva tři měsíce. Jak ho tak pozo-
ruju při tréninku, myslím, že to letos vyhra-
je. Na podložkách je pořád narváno, takže to 
chvíli trvá, než se dostanu na řadu. Možná 
bych si mezitím mohl zahrát vedle biliard. 
Ale kdepak, i tady už je obsazeno a ještě dal-
ší čekají, než si budou moct zahrát.

A tak jdu zpátky k baru, kde si objed-
návám horkou čokoládu. Chtěl bych pokecat 
s Rockym, ale hudba ze Stepmanie nás do-
cela přehlušuje. Za chvilku se za barem ob-
jevuje i RoMi, a tak se chvíli bavíme o všem 

možném. Těch lidí je snad ve Valdoccu čím 
dál tím víc, už teď není skoro možné si někam 
sednout, a jestli to tak půjde dál, už se nebu-
de ani kam postavit. Bavíme se s RoMi o třetí 
místnosti – to bude super, až tady bude ta ča-
jovna. Navíc tam budeme pařit Ligretto a jiné 
deskové hry, konečně na to bude místo. Ale 
rekonstrukce je drahá, snad se na ni podaří 
sehnat peníze.

S PONORKOU DORAZÍ FARÁŘ
V půl sedmé se objevuje Marek – psy-

choterapeut a farář (dva v jednom). Protože 
je středa, začne za chvíli Ponorka – tematic-
ký a zážitkový program, kde se snažíme vždy 

zajet na hlubinu něčeho zajímavého. Ma-
rek si nás usazuje do kruhu – spíše do šiš-
ky – a pak nám vysvětluje, co po nás dnes 
bude chtít. Vytváříme dvojice, v nichž máme 
společně pracovat na několika připravených 
otázkách: K čemu může být v životě dobré 
vzdělání? Jakého vzdělání chcete dosáhnout? 
Kdo rozhoduje ve Valdoccu, co se zde bude 
dít? Chtěli byste také rozhodovat o progra-
mu? (ANO, ANO, ANO!!!) Co byste zde za-
vedli? Ze začátku to vypadá suše, ale když se 
do těch otázek noříme, je to docela zajíma-
vé, a navíc nás Marek nutí přemýšlet, až se 
nám kouří z hlavy. Nejvtipnější část Ponorky 
ale nastává, když prezentujeme své výsledky. 
Já jsem navrhoval, že bych mohl vést kurz 
japonštiny, nechápu, proč se to nesetkalo se 
všeobecným nadšením. Chodí sem zkrátka 
suchaři, kteří nevědí, co je dobré.

HAJDY DOMŮ!
Po Ponorce se klub docela vyprazdňuje, 

část lidí valí domů, několik dalších si sedá 
k počítačům a Michal se vrací jako obvykle 
na taneční podložku. Přidávám se k partě dis-
kutující na sedačce s naší dobrovolnicí Celiou
ze Španělska. Stěžuje si, že jí je tady zima, 
přece jenom ve Španělsku je trochu jiné po-
časí. A pak jí naší lámanou angličtinou vy-
světlujeme, co budeme dělat na víkendovce, 
která nás teď čeká. Už se těším, až ji uvidím 
lézt po lanech v lanovém centru.

Je půl deváté a RoMi s Romanem se nás 
snaží vyhodit z klubu, protože se zavírá. Za 
dveřmi se ještě rychle domlouváme, že zítra 
přemluvíme Romana, aby nám pustil v klubu 
hokej, i když RoMi se to asi nebude moc lí-
bit. Ale Roman si určitě dá říct.

RoMi nám už kdysi vysvětlovala, že pů-
vodní Valdocco byla část Turína, kde kdy-
si začínal svou práci s mládeží Don Bosco. 
Z toho, co o něm vím, to musel být borec 
a myslím, že by se mu naše Valdocco docela 
líbilo. PAVEL

Kdybyste zavítali do Valdocca, uvítá vás 
u baru sympatická tmavovláska, říkejme jí 
třeba Katka. Katce je devatenáct let a při-
bližně před třemi měsíci začala ve Valdoccu 
vypomáhat. Je s tímto klubem spjata prak-
ticky po celou dobu jeho existence od roku 
2007. Seznamte se s jejím ne vždy radost-
ným životním příběhem.

Katka prožila své dětství v jednom 
z měst v okolí Havířova. Vyrůstala s oběma 
rodiči, přibližně po čtyřech letech se jí na-
rodila mladší sestra. Na první pohled se zdá, 
že bylo vše v pořádku. Přesto nebylo. Oba 
rodiče byli alkoholici. „Když jsem byla ma-
lá, většinou pili týden v kuse a pak zas bylo 
vše po nějakou dobu v pořádku,“ uvádí Kat-
ka. „Nejhorší bylo, že táta mámu mlátil. Pa-
matuju si, že asi pět let se vůbec nebránila. 
Měli jsme rodinný domek, jednou byla má-
ma skrčená u popelnice a táta ji mlátil ko-
vovou tyčkou a zlomil jí nos. Pak se bránit 
začala. Bránila se většinou nožem, který si 
schovávala po bytě, aby ho měla na dosah. 
Nesčetněkrát tátu nožem bodla, táta má do-
dnes jizvy po celém těle,“ vypráví Katka.

Rodiče pili většinou jenom doma, otec 
byl dlouhodobě nezaměstnaný, nikdy nepra-
coval déle než rok. Pokud někde začal pra-
covat, většinou ho do dvou měsíců vyhodi-
li, protože nepřišel do práce, nebyl schopný 
vstát. Celá rodina se pomalu, ale jistě začala 
topit v dluzích, rodiče si začali brát různé 
půjčky, které spláceli zase dalšími půjčkami, 
a tak to šlo pořád dokola.

STĚHOVÁNÍ DO HAVÍŘOVA 
Když byla Katka v šesté třídě, přestěho-

vali se do Havířova. Změnila školu, odpo-
ledne trávila venku, aby nemusela být doma, 
kde byl nepořádek, špína a často i nepříjem-
ný zápach. „Rodiče nás nezanedbávali, to 
ne, ale kdybych měla říct, jestli nás vycho-
vali, musela bych odpovědět, že ne. Přemýš-
lím nad tím, jestli mám nějaký pěkný záži-
tek z dětství, ale vůbec nic si nevybavuju,“ 
vzpomíná Katka.

V deváté třídě se Katka rozhodovala pro 
střední školu a vybrala si veřejnoprávní školu 
ve Frýdku-Místku. Rodiče ji ovšem přemlou-
vali, ať na takovou školu nejde, že ji to ne-
bude bavit a cesta stojí moc peněz. Společ-
ně nakonec vybrali v Havířově tříletý učební 
obor Prodavačka. Když Katka končila devá-
tou třídu v červnu 2007, bylo otevřeno Val-
docco a ona byla jedním z prvních klientů. 
„V klubu jsem byla každý den, stala jsem se 
na něm úplně závislá. O prázdninách jsme 
se scházeli s ostatními klienty hned po obědě 
a čekali jsme před klubem i několik hodin, 
než se otevřel. Mám na tu dobu hodně pěk-
ných vzpomínek, společných zážitků, myslím 
si, že to byl dobře strávený čas. Když se za 
tím zpětně ohlédnu, hodně mi daly i Ponor-
ky s naším psychoterapeutem Markem, i když 

jsem ne ke všemu měla co říct, přece jenom 
bylo dobré se zastavit a zamyslet nad nejrůz-
nějšími tématy.“

Z VALDOCCA DO BRNA
V průběhu střední školy Katka postup-

ně přestávala do Valdocca  chodit. „Chodi-
la jsem tam už jenom za pracovníky, klien-
ty jsem neznala, úplně se to tam vyměnilo 
a stará parta už tam v té době nebyla.“ Pak 
si našla kluka a na začátku třetího ročníku ve 
svých sedmnácti letech se rozhodla za ním 
přestěhovat do Brna. Střední školu dodělala 
v Havířově, do Brna nejdřív dojížděla jen na 
víkendy, a poté co dostala výuční list, odešla 
natrvalo, dokonce se tam dostala i na další 
studium. Pak přišel šok. „Máma si našla příte-
le a ze dne na den tátu opustila. Vlastně mi to 

ani neřekli, dozvěděla jsem se to až po něja-
ké době. Táta se z toho zhroutil, začal pít víc 
než předtím a psal mi zprávy ve znění: Sbo-
hem, miloval jsem tě. Strašně jsem se bála, 
že si něco doopravdy udělá, po každé takové 
zprávě jsem vždycky dlouho brečela. Řešila 
jsem to na dálku i s pracovníky z Valdocca, 
hledali jsme nejrůznější cesty, co by se pro 
něj dalo udělat.“

NÁVRAT KE STŘEDISKU
Katka v Brně nebyla šťastná, se svým 

klukem se začali hádat. V lednu letošního ro-
ku přijela do Havířova na prázdniny. „Celý 
týden jsem strávila ve Valdoccu, zúčastnila 
jsem se i víkendovky a měla jsem jasno, že 
tady jsem doma. Nechtěla jsem se vrátit do 
Brna, kde jsem téměř nikoho neznala. Ukon-
čila tam tedy školu, přestěhovala se zpět do 
Havířova k matce a jejímu příteli, zaregistro-
vala se na úřadu práce a požádala ředitele 
střediska, zda by se pro ni nenašla nějaká 
brigáda. Vše dopadlo tak, že začala vypomá-
hat ve Valdoccu s administrativou a přebrala 
starost o klubový bar. „S Katkou jsme hodně 
spokojení, ačkoliv jsme se ze začátku obáva-
li, jaké to bude, když budeme zaměstnávat 
klientku,“ říká vedoucí klubu RoMi Michalí-
ková, „je pečlivá, klienti ji mají rádi, má vel-
ký talent, řekla bych, že má talent pro komu-
nikaci s mladými lidmi. Určitě s ní budeme 
počítat i do budoucna, a kdyby se někdy v ži-
votě rozhodla pro pedagogickou dráhu, rádi 
jí pomůžeme.“

„Jednou bych chtěla mít malý obchod, 
třeba trafiku,“ přemýšlí Katka nad svými plá-
ny do budoucna. „Ale je mi jasné, že nej-
dřív musím dodělat maturitu. Každopádně 
se budu snažit, aby se mé děti nemusely dí-
vat na to, na co jsem se v dětství musela dí-
vat já a moje sestra,“ končí Katka své vyprá-
vění.

(mir)

Pozn. red. Veškeré osobní informace 
o „Katce“ zveřejňujeme s jejím výslovným 
souhlasem a děkujeme za její otevřenost.

Den ve Valdoccu očima jednoho „Valdočáka“
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