Jaro 2019 / 5. číslo
DOBRÝ AHOJ DEN.
S některými sny se setkáváme v noci, kdy se nám zdají. Ráno se pak probouzíme s úsměvem
na rtech nebo s propoceným pyžamem, když to byl sen hrůzostrašný. Jiné sny si vysníváme
sami během našich životů, kdy si přejeme mít šťastnou a milující rodinu, dobré přátele, práci,
která by nás bavila, či zdolat nejvyšší vrchol v nějakém pohoří.
I náš Halahoj je takový sen, kde mnoho přání - snů se proměňuje v realitu. Či sny se stávají
zázraky. Jako například...
Před 12 lety jsme zakoupili pro naše tábory tábořiště Mrákotín u Telče. Milion korun na jeho
zakoupení se nám tehdy podařilo od různých lidí (rodičů, kamarádů, instruktorů a vedoucích,
našich účastníků akcí atd.) sehnat za jeden měsíc. Letos v březnu jsme objevili hájovnu
"Strojatín" u Studence, kterou jsme se rozhodli koupit, která by nám po rekonstrukci sloužila
na pořádání akcí během roku. Výhodou je její blízkost u Třebíče, samota uprostřed pěkné
přírody, rybníky kolem. Napsali jsme opět prosebný dopis se žádostí o půjčku či dar, že
potřebujeme sehnat 1 250 000 Kč. Věřili jsme, že ten náš druhý velký sen se opět podaří.
A on se odehrál zázrak. Milion korun se nám podařilo sehnat za 15 dní a celou částku pak za
dalších pět dní. Moc si vážíme vaší přízně a ochoty nám pomoci, nám splnit tento sen.
Děkujeme i za průvodní dopisy, které nás naplňují pocity, že cesta, po které Halahoj po celou
dobu kráčí, je cesta správná a dobrá.
To vše je pro nás zavazující i nadále
vytrvat v našem úsilí.
Přejeme Vám pěkné prožití
Velikonoc a těšíme se na další
sny, které SPOLEČNĚ dokážeme
proměnit v realitu.
Halahoj (SK KG + SVČ + ŠK)
a Vít Oplatek

CO SE DĚJE V HALAHOJI
9. VALNÁ HROMADA HALAHOJE
V sobotu 5. ledna 2019 proběhla již 9. Valná hromada Halahoje,
na které se hodnotily předešlé dva roky fungování Halahoje
a plánovaly se roky následující. Do čela vedení Halahoje na roky
2019/2020 byli zvoleni tito lidé: Vítek Oplatek (předseda),
Hanka Milostná (místopředsedkyně), Berenika Lukášková,
Maruška Bendová, Šimon Benda, Vojta Palát, Anička Paločková,
Zdeněk Žanda (předseda revizní komise), Monika Paločková
(členka revizní komise).

TŘÍDNÍ TEAMBUILDINGY
Během února až dubna proběhly tradiční třídní teambuildingy pro nižší gymnázium (v režii
vyššího gymnázia) a jeden společný teambuilding pro kvintu a 1. A.

OTVÍRÁNÍ NOVÉ BUDOVY KG
V letošním školním roce oslavuje Katolické gymnázium 25 let
od svého založení. V rámci oslav proběhla 22. 3. 2019 školní
akademie a byla slavnostně otevřena a požehnána nová
budova školy.

10. PLES HALAHOJE A CENY ZLATÁ LAVIČKA
23. února 2019 se Halahojáci hodili do gala a sešli se na již tradičním plese v Domě zahrádkářů.
Letošní ročník byl ale výjimečný tím, že byl desátý v pořadí a nesl se v slavnostním stylu První
republiky. Na plese se opět rozdávaly ceny „Zlatá Lavička“.
Každoročně je v tajném hlasování "akademiků" (aktivních instruktorů, kteří se podíleli aspoň
na dvou akcích Halahoje) volena akce roku, osobnost roku, počin roku a hra roku. Z pestré
nabídky vždy akademici vyberou tři nominanty v každé kategorii, kteří jsou na slavnostním
večeru Halahojského plesu představeni a z nich je posléze vyhlášen vítěz (jednotlivec či
realizační tým), který získá hlavní cenu v podobě láhve vína s unikátní etiketou.
CENA ÚČASTNÍKŮ ZA AKCI ROKU
Vítěz: Ples Halahoje
Užší nominace: Poselství ze Stínadel, Třebíčský půlmaraton
HRA ROKU
Vítěz: Hra o trůny
Užší nominace: První republika, Válka světů, Třetí hodina až na věky
POČIN ROKU
Vítěz: Uspořádání 12 letních táborů
Užší nominace: Školení nových instruktorů
třídních teambuildingů, První místo Půlmaratonu
jako nejlepšího běžeckého závodu jara
OSOBNOST ROKU
Vítěz: Hanka Milostná
Užší nominace: Maruška Bendová, Michal Vašíček, Honza Menšík
AKCE ROKU
Vítěz: Zápalka
Užší nominace: Gothic, Čtvrtý den až na věky

ZIMNÍ EXPEDICE ANIBIL
O jarních prázdninách vyrazili odvážní horalové a
horalky na zimní expedici do Jeseníků. Ubytovali
se v Libině na faře a vyráželi na výlety. Navštívili
např. Bradlo, Rešovské vodopády nebo zříceninu
Brníčko.

KOSTKOHRANÍ – FESTIVAL HER A STAVEBNIC PRO CELOU RODINU
Festival společně stráveného času rodičů a dětí u hraček, stavebnic, didaktických her
a výtvarných programů, to bylo Kostkohraní.
Dva dny plné her uspořádalo čtyřicet mladých lidí z Halahoje v předposledním březnovém
víkendu v Třebíči. Fantazii děti rozhodně nedržely na uzdě. Z legendární modré stavebnice
Seva, která letos slaví čtyřicet let, postavily nejrůznější modely. Ze stovek dřevěných kostek
vznikaly hrady, zámky i zahrady. U stavebnice Roto se zastavovali i rodiče a většina z nich se
pustila do skládání a hraní se svými potomky. Do pohádkového světa se děti dostaly díky
loutkovému divadlu a také kostýmům, které si mohly vypůjčit.
Nechybělo také Lego, a to rovnou v několika verzích. „S bráchou jsme poskládali velké auto,
moc se mi to líbilo, protože tolik stavebnice doma nemáme,“ pochvaloval si malý Ondřej. To
bylo odměnou pro organizátory, kteří festival hraček a stavebnic připravovali několik měsíců.
„V dnešní uspěchané době na sebe rodina nemá moc času, proto jsme chtěli vymyslet
program pro celou rodinu, a to se podařilo,“ zhodnotil Vít Oplatek. Na Kostkohraní dorazilo
během víkendu přes 650 návštěvníků.
- Eva Fruhwirtová. Aktivní zóna

PŘEDSTAVUJEME ČLENY VEDENÍ HALAHOJE
Tentokrát jsme se zeptali našich dlouholetých aktivních instruktorů – Moniky Paločkové (do
čela vedení Halahoje byla zvolena letos poprvé) a Vojty Paláta (ten už je zkušeným členem
vedení). Odpovídali na tyto otázky: 1. Jak ses dostal/a k Halahoji? 2. Čím se v Halahoji
zabýváš? 3. Co tě na Halahoji baví?
MONIKA PALOČKOVÁ
1. Když mi byla položena tato otázka, vytanulo mi v mysli několik
výjimečných okamžiků, kdy jsem byla ještě docela malá a neměla
jsem přílišné ponětí o tom, co je to nějaký Halahoj, ba ani o tom, že
něco takového jako Halahoj vůbec existuje. Mezi prvními
myšlenkami byla herna, do které si maminka s námi jako dětmi občas
chodívala hrát v době, kdy jsem si myslela, že Víťa se Zdenda jsou
sourozenci. Dále to bylo spolčo, jež mimo jiné vedla moje starší
sestra Anežka a které se pravidelně scházelo v Domečku. Nakonec
sjíždění řeky Jihlavy (opět s mojí starší ségrou Anežkou a další spoustou divných dospělých
lidí, o kterých jsem až později zjistila, že jsou to takzvaní Dinosauři aneb staří Halahojáci) jaro
předtím, než jsem nastoupila na KG. Tyto vzpomínky mně v souvislosti ještě s hromadou
dalších vzpomínek a zážitků, jež mi Halahoj dal, přiváděly k myšlence, že nemám pocit, jako
bych se svojí vlastní zásluhou dostala k Halahoji, ale naopak, že se Halahoj dostal ke mně – v
pravém smyslu slova, Halahoj jsem ve svém životě dostala jako nezasloužený dar.
2. Rozhodně kratší odpověď by byla na otázku, co v Halahoji nedělám, protože tam se dá
dělat a taky se prakticky i dělá téměř cokoli, co si jen vymyslíte. A v tom také tkví ta krása a
výjimečnost. Člověk má prostor pro vlastní realizaci, ať už skrze TTčka, víkendovky, tábory,
noční hry či nepřiměřeně dlouhé porady.
3. Tato myšlenka souvisí s předchozí otázkou, kdy se mi na Halahoji líbí právě ta svoboda a
volnost. V dalším ohledu, které tato dvě významná slova nabízejí, pak různorodost, jež je s
nimi neodmyslitelně spjata. Zároveň to doplňuje respekt, z něhož vychází vše zastřešující
jednota. Na téma, co mě na Halahoji baví, bych se byla bývala bavila do doby, než by to
přestalo bavit ostatní. Halahoj mě prostě baví.
VOJTĚCH PALÁT
1. K Halahoji jsem se dostal ve svých 11 letech. Prvně jsem
samozřejmě jezdil na tábory a víkendovky, které Halahoj pořádal, a
poté jsem se pomalu stával instruktorem. První akcí, kterou jsme s
týmem kamarádů mohli začít organizovat, byly třídní teambuildingy.
2. Jak jsme získávali zkušenosti, nabídl nám Vítek i pořádání letních
táborů pro děti od 11 do 16 let. Toho jsme s chutí využili a na tábory

jsme hned navázali i víkendovými akcemi pro stejnou účastnickou skupinu. Naše tábory a
víkendovky stavíme hodně na příběhu. Snažíme se, aby mohli být účastníci aktivně zapojení v
ději, aby ho spoluutvářeli a zůstali v něm po celou dobu akce. Stavíme před účastníky
adekvátní výzvy a zároveň je učíme praktickým dovednostem. Také dbáme na propojení her
a programů s metodou zážitkové pedagogiky. Z táborového instruktora jsem se posunul ještě
o krůček dál a udělal si licenci hlavního táborového vedoucího a některé sportovní a rekreační
licence. To mi dovolilo začít pořádat vodácké putovní tábory, stát se hlavním vedoucím
letního tábora a do našich programů zařadit některé adrenalinové aktivity
3. Halahoj je organizace, která mi pomáhá se rozvíjet. To, že dělám s mladými, mě naplňuje a
inspiruje, ale zároveň tím i splácím pomyslný dluh – energii, kterou do mého rozvoje vložili
starší vedoucí. Tu se snažím předávat dál. Díky tomuto typu dobrovolnictví můžu vidět, jak v
Halahoji rostou kreativní, odvážní a schopní lidé, připravení na výzvy života. Z toho mám
velkou radost. Můžu také tvořit a realizovat svoje nápady a učím se, jak komunikovat a
vycházet s ostatními, jak řešit problémy a nenadálé situace. Zpětně si čím dál více uvědomuji,
jak cenným věcem se mohu naučit při pořádání akcí pro mladé. Myslím, že tyto zkušenosti mi
mohou být vysoce prospěšné nejen v životě, ale i v jakémkoli budoucím zaměstnání. Jako další
a téměř nejdůležitější věcí, kterou jsem získal díky Halahoji, jsou pevná přátelství. Lidé se díky
pestrým programům, ať už jako instruktoři nebo účastníci, poznávají do hloubky a to jim
otevírá jiný pohled jak na druhé, tak na sebe. Jsou to přátelské vztahy na celý život.

NEJBLIŽŠÍ AKCE HALAHOJE
26. – 28. 4.

IN. VÍ. 20 – jubilejní integrační víkend studentů s klienty Stacionáře
Úsměv

26. – 28. 4.

ČARODĚJŮV UČEŇ – víkendovka nejen pro mladší účastníky táborů
Pod Templštýnem

11. 5.

HALAHOJ TŘEBÍČSKÝ PŮLMARATON – 7. ročník

17. – 19. 5.

BRÁNA ČASU - víkendovka nejen pro starší účastníky táborů Pod
Templštýnem

31. 5.

IMPROSHOW STŘÍDAVÉ PÉČE – čajovna – 19:30
Improvizované představení založené na tématech diváků. Vstupné
dobrovolné. Střídavá péče vždy polovinu z výtěžku z každého představení
věnuje na dobročinné účely.

31. 5. – 2. 6.

MRÁKOTÍNSKÁ BRIGÁDA – brigáda na našem tábořišti Mrákotín

6. – 9. 6.

PIDI TÁBOR – menší tábor pro děti z oddílku Holahoj

