PODZIM 2022, 12. ČÍSLO

Tak jsme se sešli zas po dlouhých týdnech,
po měsících všedních vět, ten rok nám neubral,
kámo, to kolem zestárnul svět.
Tak začíná jedna písnička skupiny Devítka, která mi zněla v hlavě, když
jsme se scházeli na faře ve Velkém Újezdě, kam jsme přijeli na oslavu
dvaceti let s Halahojem.
Slepenec mnoha generací, které v Halahoji před 20 léty začínaly a prožily
s ním kus svého života - mnozí zde našli svého životního partnera, se
kterým na tuto slávu přijeli a přijeli i se svými dětmi. A velká skupina
současníků, kteří začínají na táborové cestě.
Dohromady to byla velká "halahojská rodina". Rodina kamarádů, přátel,
kteří se mnozí viděli poprvé, a kdy každý jen v jiné době prožíval podobné
radosti, dobrodružné příběhy a zážitky a odnášel si na celý život své
vzpomínky.
Tak ať nám ten elán, radost a sny vydrží i do dalších 20 let, a ať jen kolem
nás stárne svět!
Vítek Oplatek a HALAHOJ
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Stalo se
V dubnu a říjnu proběhly
další dvě školení pro
naše začínající
instruktory. Školení
budou pokračovat
i v následujícím roce např. v podání
Davida Másilky
(zážitková pedagogika).
Na jaře se uskutečnily dvě nové
víkendové akce - Cesta kolem
světa a Skrytá hrozba. Tyto
akce zrealizovali za podpory
Vítka a Hanky mladí instruktoři.
Obě akce se moc vydařily a na
podzim se chystá další
pokračování.
Proběhly také tradiční
víkendovky pro účastníky táborů
Pod Templštýnem.
Až do června se v pátek
scházel oddílek Holahoj.
V květnu se vydal na výlet
kolem Oslavky a v červnu na
Strojatín na závěrečnou
víkendovku Městečko
záhad. Po prázdninové
pauze je opět zpět.

Ke konci školního roku bylo
potřeba nachystat naše
základny na letní tábory tak jsme stavěli podsadové
stany, uklízeli, malovali,
sekali trávu... Další brigády
proběhly i na konci
prázdnin. Děkujeme všem
pracantům, kteří nám
pomohli na Strojatíně,
v Naloučanech i na
Mrákotíně.

Letní tábory
V letošním roce proběhlo 12 táborů - dva dětské
Pod Templštýnem, tři příměstské, jeden vodácký,
dva putovní, dva dětské v Naloučanech, jeden pro
studenty KG a jeden zážitkový kurz.
Moc děkujeme všem instruktorům, kuchařkám a
především hlavním vedoucím, bez kterých by tyto
tábory nevznikly!

Adaptační kurz 1.A
Karolína Filipová
Na počátku školního roku se pořádají tradiční
adaptační kurzy pro nové žáky Katolického
gymnázia v Třebíči. Ani tento rok nebyl výjimkou.
Z toho důvodu se v pondělí 5. září 2022 všichni
noví prváci sešli na parkovišti hned vedle zimního
stadionu. Ačkoli toto ráno bylo pro některé z nás ať
už unavené, neveselé, chaotické, zvědavé či plné
nedočkavosti, všichni jsme společně nastoupili
do autobusu, který se rozjel směrem na Velký
Újezd u Jemnice.
Sotva jsme dorazili na faru, už jsme byli zapojeni
do první aktivity. Ani rozkoukat jsme se nestihli!
Pobíhali jsme po faře, plnili úkoly a letmo se
rozhlíželi po novém místě. Kromě nových
spolužáků nám společnost dělali i instruktoři Julča,
Barča a Filip. A k tomu se váže poděkování jak jim,
tak i Mgr. Vítku Oplatkovi, P. Vojtěchu Loubovi,
třídní učitelce 1. A Mgr. Markétě Nekudové
a samozřejmě skvělým kuchařkám Hance a Zdišce.
Program byl velmi pestrý, plný pohybových,
kreativních a originálních aktivit. Nad některými
se člověk i zastavil a zamyslel. Spolupráci se zde
nikdo nevyhnul. A co by to bylo za kurz bez první
pomoci? Co kdyby se váš nový kamarád začal třeba
dusit jednou z buchet, které jsme přinesli z domu
od našich maminek?

A pokud bych měla zmínit nějakou aktivitu, které
buď mně, nebo všem účastníkům kurzu utkvěla
v paměti, rozhodně by to byla cesta vajíčka ke
slepici. Chudák slepička Vojta! Ani jedno jediné
vajíčko nezůstalo celé! Zbyly jen skořápky...
Adaptační kurz pro 1. A byl skutečně vydařenou
akcí. Díky ní jsme se skvěle poznali s novými
spolužáky a položili základy dobrých vztahů v
naší početné třídě. Nyní se již cítíme na
Katolickém gymnáziu v Třebíči jako doma!

Představujeme
hlavní vedoucí
táborů
Barča Lněničková
Jak ses dostala k Halahoji?
Moje první setkání s Halahojem bylo na
adaptačním kurzu v primě, kde jsem moc
nevnímala tuto organizaci a asi bych nikdy neřekla,
že se stanu součástí. Myslím, že důvod, proč jsem
nevěnovala pozornost Halahoji byl skaut, kam jsem
chodila už od mala a měla jsem plno jiných
zájmových kroužků. Moje první jakási činnost
v Halahoji byly teambuildingy pro nižší ročníky
Katolického gymnázia. Aktivně jsem se začala
zapojovat na základě oslovení Víti minulý rok,
kdy mi Víťa nabídl, jestli bych nechtěla udělat
příměstský tábor. Mile ráda jsem tuto nabídku
přijala, protože ve skautu už jsem tak trochu
vyrostla a bylo na čase se posunout dál. Několik
let jsem jezdila na různé akce jako účastník, které
jsem si užívala a proto jsem se rozhodla říct Víťovi,
že jdu do toho.

Čím se v Halahoji zabýváš?
Do Halahoje jsem vstoupila už starší a tak jsem se
žádné akce nezúčastnila jako účastník a rovnou
jsem šla na pozici vedoucího. Teď se věnuji
oddílku Holahoj, kde s ostatními vedoucími
vymýšlíme program pro ty malé "prďolky"
a snažíme několikrát do roka s nimi podniknout
výlet či víkendovou akci. Dále jsem byla hlavní
vedoucí na příměstských táborech a letos poprvé
jsem mohla být součástí týmu na adaptačním
kurzu pro 1.A., kde jsem si to moc užila.

Co tě na Halahoji baví?
Na celé organizaci se mi líbí společenství lidí, kteří
rádi věnují svůj volný čas ostatním. Baví mě
pořádat akce, vymýšlet a realizovat program pro
druhé, protože člověk má v sobě pocit radosti,
když jsou účastnici spokojeni. Je to pro mě velká
odměna, že to co dělám, dává smysl.

Stalo se
Druhý týden v září proběhl
i adaptační kurz pro primu.
Opět na faře ve Velkém
Újezdu a opět v plné
sestavě.
Novinkou v řadě
adaptačních kurzů
byl jeden pro 6. třídu
ZŠ Světlo. Žáci této
třídy přijeli do Starče
na faru, aby se více
seznámili se svým
novým třídním
učitelem a s novým
spolužákem.

Ještě před prázdninami jsme
vypsali sbírku na novou venkovní
jídelnu na Strojatín. Tato naše
táborová základna je už schopná
provozu, ale chybělo zde místo,
kde by se aspoň 30 lidí mohlo
najíst. Chyběl zde společný krytý
prostor, kde by se táborníci
mohli schovat před deštěm nebo
před silným slunečním žárem.
Díky Vašim štědrým příspěvkům
už tato dřevěná jídelna stojí.
Opět Vám moc děkujeme!

Díky článku, který napsal
Honza Menšík do táborové
soutěže Rady dětí a mládeže
Kraje Vysočina, a Vašemu
"lajkování" tohoto příspěvku
na fb stránce Volnočasuj, se
nám podařilo vyhrát 5 000 Kč
na nákup nových matrací na
Strojatín. Moc děkujeme!

Oslavy Halahoje
O víkendu 16. - 18. 9. 2022 se na faře ve
Velkém Újezdu slavilo 20 let činnosti
Halahoje. Přijeli jak nejstarší Halahojáci, kteří
stáli u jeho zrodu, tak i současná aktivní
generace. Těšíme se na dalších 20 let!

Na oslavách bylo také uděleno několik
Březových lístků. Březový lístek je ocenění,
které si mezi sebou v Česku a na Slovensku
navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za
práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct stupňů,
které postupně vyjadřují rozsah práce
oceněného vedoucího. Uděleny byly tyto:
Julie Šislerová - 2. stupeň
Václav Hess - 2. stupeň
Filip Hess - 2. stupeň
Michal Vašíček - 3. stupeň
Jan Menšík - 3. stupeň
Šimon Benda - 4. stupeň
Hanka Milostná - 5. stupeň

Statistika 20 let Halahoje
131 pobytových táborů
127 víkendových akcí
56 Zlatých Laviček
40 brigád na Strojatíně
32 adaptačních kurzů pro KG
27 příměstských táborů
22 školení
15 různých Velkých Vontů
6 fotbalových 24 hodinových noc dní
1 předseda

Představujeme
hlavní vedoucí
táborů
Esterka Pořízová
Jak ses dostala k Halahoji?
K Halahoji mě poprvé přivedla má sestřenka Petra,
která byla vedoucí na mém prvním příměstském
táboře Rychlé Šípy, který jsme spolu pořádali v roce
2017. Více jsem se do Halahoje zapojila během
svého studia na Katolickém gymnáziu.

Čím se v Halahoji zabýváš?
Jedna ze skvělých věcí, která se mi na Halahoji líbí
je, že mohu pořádat akce pro ostatní, ale zároveň
jet na tábor jako účastník. Na Halahoji mě také
baví to, že se zde střetávají různé věkové kategorie
a mohu tak poznat spoustu nových lidí a nechat se
jimi inspirovat.
Co tě na Halahoji baví?
V Halahoji se věnuji především organizaci
příměstských táborů a občas vypomůžu i jinde,
když je potřeba. Ráda se ale také zapojím jako
účastník a vyrazím s přáteli třeba na puťák.

Almanach Halahoje
K 20. narozeninám si Halahoj nadělí také Almanach,
který bude mapovat celou jeho historii. Budou zde
přehledy akcí, táborů a vzpomínky účastníků
i organizátorů. Můžeme se těšit na 120
celobarevných stran. Kdo by měl zájem, tak si ho
může zakoupit za dotovanou cenu 200 Kč. Jeho
křest proběhne 2. 12. 2022 na oslavách v Třebíči.

Oslavy Halahoje v Třebíči

Chystá se
Nespoutaní - víkendovka pro mladší studenty KG
14. - 16. 10. 2022
Brigáda na Strojatíně - výroba ptačích budek
21. - 23. 10. 2022
Tajemství třebíčských Stínadel - hra pro veřejnost
11. - 30. 11. 2022
158 - víkendovka pro menší děti
11. - 13. 11. 2022
Poselství ze Stínadel - večerní hra v ulicích města
16. 11. 2022

Bližší info k akcím najdete na webu
Halahoje - http://www.halahoj.org/

Třídní teambuilding pro sekundu
25. - 26. 11. 2022
Třídní teambuilding pro tercii
26. - 27. 11. 2022
Třídní teambuilding pro kvartu
10. - 11. 12. 2022
Třídní teambuilding pro primu
21. - 22. 12. 2022

Pravidelně v Domečku
HERNA DESKOVÝCH HER
Úterý 17:30 - 20:00
TANCOVÁNÍ
Čtvrtek 17:30 - 20:00

