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DOBRÝ AHOJ DEN!
Dostává se k Vám další číslo našeho ZPRAVODAJE v čase, kdy náš Studentský
klub Katolického gymnázia má za sebou šestnáct let existence a vstupuje do roku
sedmnáctého. Stejně tak jako život člověka přináší celou řadu změn, cest
a rozcestí, kdy se musí rozhodnout, kam dál člověk půjde, bude směřovat jeho
život, tak i Halahoj stál letos v září na jednom z rozcestí. A po jaké cestě se vydal?
Na naší škole od září 2017 začal fungovat Školní klub KG a o rok později od letošního září
2018 se dalším subjektem stalo Středisko volného času.
Školní klub nabízí kroužky pro studenty primy až kvarty a především pak prostor, kde se žáci
mohou ráno před vyučováním či po vyučování scházet, když čekají na autobus, na kroužky
a trávit společně volný čas s kamarády a s pracovníkem Školního klubu. Středisko volného
času kromě kroužků pro středoškoláky nabízí také víkendové akce, adaptační kurzy a letní
tábory. Díky existenci těchto dvou subjektů mohli být zaměstnáni přímo pod Katolickým
gymnáziem dva naši členové, dlouholetý dobrovolník Zdeněk Žanda a Hanka Milostná, která
již byla od ledna 2015 v SK KG Halahoj zaměstnána.
Během podzimu proběhla celá řada porad vedení KG a zástupců SK KG Halahoj, na kterých
jsme hledali fungující model volnočasové činnosti na Katolickém gymnáziu Třebíč. Takřka po
půlroce mohu říci, že se cesta našla a Studentský klub i Středisko volného času i Školní klub
se vydaly SPOLEČNĚ jednou cestou za dalším dobrodružstvím s Halahojem. Pod SVČ byly
přesunuty některé akce, které dříve organizoval Studentský klub, některé akce si ponechal.
Pro naprostou většinu účastníků se nic nezmění. I nadále se budeme snažit vytvářet ty nejlepší
programy, akce a tábory, z kterých si budou účastníci odvážet velké zážitky, radost, vztah
k přírodě a přátelství na celý život. Stále se budeme snažit motivovat a předávat mladým lidem
poslání, že je dobré, především i v tomto čase, být tady pro druhé lidi, pomáhat, dávat kus
sebe, svého času a dělat to s chutí, s radostí, bez nároku na finanční odměnu, ale pro pocit,
že to má smysl. Že jednou se to vše dobré vrátí. A pokud naše konání někoho přivede i na
cestu za Bohem, bude to pro nás velikou radostí.
Přejeme Vám všem pěkné prožití Vánoc, mnoho sil v dalším roce být dobrými lidmi
a děkujeme Vám za přízeň a modlitby.
Požehnané Vánoce Vám přeje
Halahoj (SK KG + SVČ + ŠK) a Vít Oplatek

TÁBORY HALAHOJE 2018
V letošním roce se podařilo uspořádat rekordních 12 táborů pod hlavičkou Halahoje!
V nabídce byly putovní tábory, příměstské, pobytové a nechyběl ani tábor vodácký. Díky patří
všem instruktorům a vedoucím, kteří se o takovou pestrou nabídku zasloužili!

CO SE DĚJE V HALAHOJI

ADAPTAČNÍ KURZY
Během prvních 14 dní v září proběhly adaptační kurzy pro
nové studenty Katolického gymnázia – pro čtyřletý
a osmiletý studijní obor. Studenti tak měli příležitost se
poznat se svými spolužáky a rozvíjet komunikační
schopnosti.
INTEGRAČNÍ VÍKEND

Bližší info o akcích na
WEBU HALAHOJE.

V říjnu proběhl už 19. integrační víkend studentů a klientů
Stacionáře Úsměv. Cílem těchto pobytů je, aby docházelo
k co největší spolupráci a integraci obou skupin ve formě
výtvarných programů, her i přípravy jídla.

ARKHAM HORROR
O podzimních prázdninách proběhla tradiční dobrodružná
víkendovka pro studenty nižšího stupně Katolického
gymnázia, kteří se vydali zjistit, co zvláštního se děje
ve městečku Arkham.

TŘÍDNÍ TEAMBUILDINGY
Během podzimu proběhly 3 teambuildingy pro studenty
sekundy, tercie a kvarty. Před Vánoci ještě proběhne
teambuilding pro primu. Program si chystají starší ročníky
gymnázia.

DOTYK
V listopadu proběhl další Dotyk – křesťanská víkendovka
pro mládež. Tentokrát byl zaměřený na téma misie a věnoval
se Papežskému misijnímu dílu. Účastníci se také do tohoto
projektu zapojili a vyráběli dárky na prodej.

POSELSTVÍ ZE STÍNADEL
V listopadu proběhl další ročník večerně noční hry v ulicích
židovského města s tématikou Rychlých Šípů. Této akce se
tradičně zúčastnilo několik desítek dětí. Děkujeme Sdružení
přátel Jaroslava Foglara za finanční podporu.

ZUBÍK
V turistické
základně
Naloučany
opět
proběhla
zušlechťovací brigáda a pořídili jsme nové molitany i s obaly.

DÍLNIČKY V DUKOVANECH
V prosinci pořádalo opět Infocentrum JE Dukovany ve
spolupráci s Halahojem předvánoční dílničky pro děti.
Součástí programu bylo i divadlo „Pojďme spolu do Betléma“
spolku ToTeM.

PŘEDSTAVUJEME PRACOVNICI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
Hanka Milostná pracovala v Halahoji od ledna 2015 až do srpna
2018 a v září přešla pod Středisko volného času, které vzniklo
při Katolickém gymnáziu Třebíč. Její práce je nadále
s Halahojem úzce propojena.
1. Jak ses dostala k Halahoji? – Po třeťáku na KG mě
přemluvila spolužačka, abych s ní a dalšími lidmi jela na vodu,
kterou pořádal Halahoj. Byla to první akce s Halahojem a byla
skvělá. Jsem moc ráda, že jsem se nechala přemluvit!
2. Čím se tam zabýváš? – Jelikož se Halahoji nevěnuji jen ve volném čase, ale je to i moje
práce, tak mám na něj více času a tím jsou moje aktivity hodně různorodé. Pomáhám s tábory,
víkendovkami, ale spravuji třeba i web a fb Halahoje, pořád něco někam převážím… 
3. Co tě na Halahoji baví? – Hlavně ti lidi. Jelikož je Halahoj založen na práci dobrovolníků,
tak se potkávám s lidmi, kteří sami od sebe chtějí dělat něco pro druhé a s takovými lidmi je
radost být. A taky se mi moc líbí ta velká bohatost a různorodost Halahojových aktivit.

20. ROČNÍK FOTBALOVÉ NOC DNI!
„Zelená je tráva, fotbal to je hra.“ Ve dnech 19. - 20. října 2018 se v tělocvičně Katolického
gymnázia konal 20. ročník nejstarší akce studentského klubu Halahoj – Fotbalová NOC-DEN.
Již tradičně se všichni účastníci pokoušeli pokořit magickou hranici 24 hodin hraní fotbalu.
Sraz v tělocvičně byl naplánován na osmou hodinu večerní. Hráči se rozdělili do dvou týmů
podle barvy dresu – modrá a oranžová. Nejmladším hráčům bylo 11 let. S tím se pojí velké
omlazení členů obou týmů. Po vysvětlení pravidel začalo dlouho očekávané klání.
První výkop zahájili výše uvedení mladíci. Poté převzali štafetu dříve narození kluci, a jak bývá
zvykem, po určité odehrané době přenechávají chlapci (jako správní gentlemani) palubovku
děvčatům. Takový zápas by se neobešel bez fanoušků, kteří byli jako vždy přímo fantastičtí.
Nadšeně povzbuzovali své týmy a velmi tak oživovali atmosféru dlouhé noci. Padalo mnoho
gólů ať už z krásně připravených akcí, tak i z takzvaných „haluzí“ a sem tam i nějaký vlastenec.
K vidění byly góly všeho druhu.
S přibývajícími odehranými hodinami síly ubývaly. Začalo být obtížné najít čilé a svěží hráče
na střídání. Naší jistotou byli mladíci opojení obdivuhodnou energií a zápalem pro hru. K ránu
bylo jasné, že magickou hranici 24 hodin nezdoláme. Vůle by byla, síly však ne. S prvními
slunečními paprsky bylo rozhodnuto. Hrdě jsme odehráli „pouze“ 15 hodin.
Následovalo slavnostní ukončení Fotbalové noci a vyhlášení výsledků. Zápas skončil vítězstvím
226:162 pro oranžový tým. Nesmíme také zapomenout na nejlepší střelce a střelkyně
letošního ročníku podle kategorií: studenti KG – Marta Jurková 10 gólů, Marek Hort 48 gólů
a hráči mimo KG – Šimon Benda 18 gólů, Martina Chytková 10 gólů.
Už teď se všichni těšíme na další již 21. ročník!
- Kateřina Pořízová

CHARITATIVNÍ KAVÁRNA OPĚT POMÁHALA
Po roce se v chodbách Katolického gymnázia linula vůně kávy a svařeného vína. Nejen
studenti oktávy oblekli zástěry a s úsměvem obsluhovali hosty druhého ročníku Charitativní
kavárny, jejíž výtěžek putuje na východní Ukrajinu do míst zasažených válkou. Během tří dnů
se vydělalo 29 152 Kč a byla tak o téměř dva tisíce korun překonána loňská částka.
Od 23. do 25. listopadu 2018 se jedna ze tříd Katolického gymnázia znovu proměnila
v útulnou kavárnu. Pro hosty byla připravena široká nabídka nápojů i sladkých zákusků. Mohli
se posadit nejen ke stolům, ale i na pohodlný gauč, či na madračky na zemi. Příjemnou
atmosféru doplňoval nejen hudební podtext, ale třeba i milý detail ve formě zapálených svíček.
V pátek proběhla beseda s Michalem „Kodym“ Kislickim, zakladatelem organizace Chuť
pomáhat, pro jejíž činnost na východní Ukrajině se peníze vybíraly. Kromě Kodyho byly
přítomné i dvě bývalé studentky Katolického gymnázia, Anna Paločková a Anna Váňová, které
se zúčastnily letního tábora s názvem Dobrocamp přímo na Ukrajině. Mohly tak prožít několik
dní přímo v místě poskytování pomoci a zažít tamní atmosféru na vlastní kůži. Během besedy
se promítal i dokument z frontových měst.
Sobotní podvečer patřil studentce oktávy Kristýně Filipové. Vyprávěla o zážitcích z dalekého
Vietnamu, který navštívila se svou sestrou Terezou během letních prázdnin. Kromě exotické
země mohl posluchače zaujmout i fakt, že v době této cesty bylo oběma dívkám pouhých
osmnáct let.
Zájemci měli příležitost seznámit se s několika autentickými příběhy lidí žijících ve válečných
oblastech Ukrajiny doplněnými o černobílé fotografie podtrhující ponurost místa a událostí.
Celá výstava s názvem Na východní frontě „klid“ je k vidění v galerii Chodba v prostorách
školy. Nejen její název, ale i celkové poselství napovídá, že zde skutečně válka probíhá, i když
se o ní už příliš nemluví, a že i v této děsivé realitě žijí lidé.
Nepřehlédnutelné byly určitě panenky Motanky, které kavárnu zdobily už v loňském roce,
naopak nově se zde objevily ručně šité plátěné tašky. Oba druhy výrobků pochází
z frontových měst. Díky nim a projektu Dílna na frontě si místní ženy mohou vydělat na
živobytí pro sebe a své rodiny. Návštěvníci tedy měli možnost si některou z věcí koupit
a přispět tak na tento projekt.
Přispět mohli studenti Katolického gymnázia
i ve středu 29. 11., kdy se vybralo více jak
12 000 korun. A další peníze od nejrůznějších
dárců stále přicházejí a pravděpodobně budou
přicházet i nadále. Spolupráce s touto
dobročinnou organizací zde probíhá již pátým
rokem a v myslích lidí už nejspíš získala své
trvalé místo. Chuť pomáhat z nás nevymizela.
- Simona Trnková

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠK. ROK 2018/2019

Pokud není kapacita kroužku naplněna, tak je stále možné se do kroužků přihlašovat.
V kroužcích je v současné době naplněno asi 270 míst.

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM MÁ NOVÉ LOGO A SLAVÍ 25 LET

LODIČKOVÝ REKORD
Katolickému gymnáziu se podařilo zapsat do České
knihy rekordů! Tímto pokusem o rekord
odstartovalo Katolické gymnázium oslavy svých 25
let od založení školy.
Akce proběhla 17. 9. 2018 na Karlově náměstí.
Cílem bylo získat co nejvíce papírových lodiček od
co nejvíce lidí, tedy jeden člověk mohl vyrobit
pouze jednu lodičku. Podařilo se získat 4 825
lodiček.

NEJBLIŽŠÍ AKCE HALAHOJE

18. – 19. 12. 2018

VÁNOČNÍ SITTAAK
Setkání instruktorů třídních teambuildingů a adaptačních kurzů

20. – 21. 12. 2018

TŘÍDNÍ TEAMBUILDING pro primu

21. 12. 2018

VÁNOČNÍ ČAJOVNA
Pohodový večer při dobrém čaji a deskových hrách

29. 12. – 1. 1. 2019

SILVESTR V DOMEČKU
Herně taneční trávení konce roku

4. 1. 2019
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TO NEJHEZČÍ Z BOLÍVIE
Beseda a promítání fotek Zdeňka Štancla o krásách Bolívie

5. 1. 2019

9. VALNÁ HROMADA HALAHOJE

11. 1. 2019

PLAVČÍKEM V USA
Beseda s Evou Plecitou o jejím pobytu v USA v rámci programu
Work and Travel

18. 1. 2019

CERMAQUE A SKOK DO VODY
Komponovaný večer s Jakubem Čermákem

19. – 20. 1. 2019

TANEČNÍ VÍKEND

15. 2. 2019

ČAJOVNA S EDISONY
Beseda se studenty z mezinárodního programu Edison

22. 2. 2019

SKAUTSKÝ VEDOUCÍ FARÁŘEM
Beseda s Karlem Müllerem, absolventem Katolického gymnázia

23. 2. 2019

DĚTSKÝ KARNEVAL

23. 2. 2019

10. PLES HALAHOJE

