
 

 

 

 

 

 

 

 

DOBRÝ AHOJ DEN… 

Právě pročítáte první číslo Zpravodaje, který je určený pro všechny, kteří mají 

zájem se více dozvědět o činnosti a životě Školního a Studentského klubu 

Katolického gymnázia Halahoj,  tedy studentům, rodičům, pedagogům naší školy, 

účastníkům našich akcí a táborů, členům a příznivcům, ale i široké veřejnosti. 

V letošním roce oslavujeme už patnáct let fungování a existence našeho spolku a máme 

velikou radost, jak ze setkání s našimi bývalými členy a účastníky táborů, kteří už mnozí jsou 

vdaní a ženatí, zakládají rodiny a jsou úspěšní ve svém povolání, tak stejnou radost máme          

i ze všech nových příchozích, kteří se stále nově objevují v našem klubu a vydávají se na cestu 

s námi.  

K výročí jsme si nadělili několik dárků, ať už to byl hudební festival  Za zdí v květnu v areálu 

školy, či o několik měsíců později proběhla na našem tábořišti mrákotínská oslava, kde kromě 

dobrého programu nám vyšlo i skvělé počasí. Podařilo se nám také vyplatit posledního člověka 

z  velkého množství lidí, kteří nám před deseti léty zapůjčili milion korun na nákup tábořiště, 

tedy dnes je tábořiště už úplně naše a především jsme splnili slib, že vše do deseti let vrátíme. 

V létě proběhlo rekordních deset našich táborů, na které v září pak hned navázalo sedm 

adaptačních kurzů. Zatím s největším počtem běžců, kteří doběhli v rekordních časech, 

proběhl i také další, už pátý Třebíčský půlmaratón s následným hudebním festiválkem                 

v Židovském městě. 

Jako velkou novinkou v životě Halahoje je pak od září 2017 otevření Školního klubu na KG, 

za což má velkou zásluhu vedení naší školy. Díky tomu se rozšířila školní nabídka o nové 

kroužky. Školní klub je přístupný denně od sedmi hodin do pěti (v pátek do tří) pro všechny 

dojíždějící, či čekající na kroužky. 

Mám radost, že stále Halahoj kráčí dopředu, že se nezastavuje,        

a že v něm jsou stále dobří, ochotní, šikovní a obětaví lidé, kteří 

tady chtějí být pro druhé. 

Ale o tom už více na dalších stránkách Zpravodaje.  

Pěkné počtení přeje 

Mgr. Vít Oplatek 

Listopad 2017 



PRÁZDNINY S HALAHOJEM 2017 

 

Skřítek Halahoj letos slaví patnácté narozeniny a s nimi dostal 

i novou vlnu nadšení a elánu. První, co tohoto puberťáka 

tentokrát napadlo, bylo uspořádat kurz, kde budou jen holky. 

Bohužel mu na to ale moc holek neskočilo, a tak s nápadem 

protentokrát ostrouhal.  

Letošní prázdniny ale nakonec zorganizoval nejvíce táborů       

ve svém životě. K tomu ještě jedna oslava na začátku a jedna 

na konci, kde se dokonce potkal s těmi, kteří s ním byli             

na prvním táboře. Kdo tenkrát tušil, že letos těch táborů udělá 

Halahoj deset? 

A tak vyjela na začátku prázdnin parta vodáků na Sázavu.           

A i přesto, že to byl často olej a někteří dřeli tak, že toho 

nakonec víc nachodili, než naplavali, tak si to všichni náramně 

užili a odjížděli spokojeně domů (i s krosnou za čtyři tisíce, 

která si kousek řeky zaplavala). 

Pod vedením Zdeňka Žandy se setkali děti na tradičním místě 

pod Templákem, aby zde prožili příběh Hraničářova učně nebo 

o několik tisíc let vzdálenější příběh Hvězdných válek. Pár 

desítek běhajících, křičících, aktivních, ale jistě i roztomilých 

dětí zkrotili a zabavili zkušení instruktoři na čtyřech 

příměstských táborech jak v našem Domečku, tak v tajuplném 

místě nabitém energií blízko reaktoru v Dukovanech. Zde 

proběhly 2 tábory pro děti zaměstnanců JE Dukvany. 

V polovině prázdnin se necelá padesátka lidí vydala na Archu    

a společně prožili nabitý a krásný týden na teď již našem 

tábořišti u Mrákotína, který si někteří instruktoři ještě 

prodloužili, aby opět připravili pro studenty dobrodružný 

tábor Risen. 

Poslední týden prázdnin Halahoj putoval po Slovensku                

a za měsíc se opět vrátil na Mrákotín, aby se tam setkal se 

všemi, kteří ho těch patnáct let doprovázeli na tábory – malí, 

velcí, hubení, tlustí, mladí, ještě mladší a nejmladší. Tam            

se hrálo, zpívalo, povídalo, vzpomínalo a všichni si tak nějak 

užívali to, že Halahoj žil, žije a bude žít.  

- Šimon Benda 

ZPRÁVY OD RODIČŮ 

 

Dobrý den, 

chtěli bychom Vám moc 

poděkovat za super tábor. 

Ondra i Alžbětka se vrátili se 

spoustou zážitků a historek. 

Moc se jim to líbilo                       

a náramně si to užili. 

Na otázku, jestli by chtěli jet  

i příští rok jednoznačně 

prohlásili, že ano. 

Oba už byli na spoustě 

nejrůznějších táborů, ale  tak 

příznivé hodnocení jsme       

od nich ještě neslyšeli. 

Ještě jednou moc děkujeme    

i za děti a držíme palce           

do dalších aktivit. 

S pozdravem 

Gábina a Milan Kopečkovi 

 

 

Dobrý den pane Oplatek, 

přestože uběhlo od ukončení 

tábora Risen už víc než 

týden, chtěla jsem Vám ještě 

dodatečně moc poděkovat  

za Vaši skvělou přípravu              

a program, který jste pro 

"táborníky" připravili. 

Dcery Verunka a Sárinka byly 

z tábora opravdu nadšené, 

proto bych byla ráda, abyste 

věděli, že si Vaší práce               

s dětmi moc vážíme! 

Takže velké díky a přeji Vám, 

aby se Vám práce s dětmi         

i nadále dařila. 

S pozdravem 

Monika Vaníčková 



FOTKY Z TÁBORŮ HALAHOJE 2017 
 

 

 

 

 

  



ŠKOLNÍ KLUB 
 

Od září 2017 funguje na Katolickém gymnáziu Školní klub. Jeho cílem je nabízet žákům 

smysluplné trávení volného času, pestré aktivity a rozvoj schopností a dovedností. 

Činnost školního klubu je rozčleněna do tří základních oblastí – do pravidelné zájmové 

činnosti přihlášených účastníků (kroužky), do spontánní činnosti v prostorách školního klubu 

ve volném čase a do víkendových a prázdninových aktivit (tábory, třídní teambuildingy, aj.). 

Zázemí školního klubu se nachází v Domečku (budova za tělocvičnou v areálu školy). Na 

činnost školního klubu navazují aktivity Studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj.  

Kontakt: Mgr. Vít Oplatek – vedoucí školního klubu ( oplatekv@atlas.cz / 604 251 512 ) 

Zdeněk Žanda  ( zzanda@seznam.cz / 603 914 583 )  

Školní klub nabízí: 

 Místo pro setkání se spolužáky a kamarády 

 Prostor pro psaní domácích úkolů 

 Knihovničku a časopisy 

 Prostor doučovat nebo se nechat doučovat 

 Zahrát si deskovou hru nebo vyluštit hlavolam 

 Počítače s připojením na internet 

 Po domluvě si lze zaskákat si na tanečních destičkách nebo se odreagovat na Xboxu 

 

 

OTEVŘENÉ KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018 

 

Do kroužků, které nejsou kapacitně naplněné, je možné se přihlásit i během roku. 

Název kroužku Termín Lektor/ka 

NĚMECKÝ JAZYK PRO ŽÁKY ZŠ PO 14.45 – 15:30 Mgr. Helena Průžová 

VOLEJBAL PO 15:45 – 16:30 Mgr. Karel Dobrovolný 

NĚMECKÝ JAZYK PRO ŽÁKY VG ÚT 7:25 - 7:55 Mgr. Daniela Budějovská 

NĚMECKÝ JAZYK PRO ŽÁKY II. ÚT 13:25 – 14:10 Mgr. Daniela Mácová 

RUŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY ÚT 14:30 – 15:15 Boris Kjulleněn 

LITURGICKÁ SCHOLA ÚT 14:30 – 15:30 Mgr. Vojtěch Loub 

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK ST 15:30 - 16:15 Boris Kjulleněn 

NĚMECKÝ JAZYK PRO ŽÁKY III. a IV. ČT 7:10 – 7:55 Mgr. Lenka Sochorová 

LATINA PRO ZAČÁTEČNÍKY ČT 7:00 – 7:45 Mgr. Martina Robotková 

BĚŽECKÝ KROUŽEK ČT 16:30 – 17:30 Mgr. Martin Bohuslav 

FLORBAL dívky PÁ 6:45 – 7:45 Mgr. Lukáš Dvořák 

ANGLIČTINA HROU (jen NG) PÁ 14:15 – 15:00 Mgr. Dana Tříletá 

PŘÍPRAVA NA SVÁTOSTI PÁ 14:30 – 15:30 Mgr. Vojtěch Loub 

PROVOZNÍ DOBA: 
 

po-čt 7:00 - 17:00 

pá 7:00 - 15:00 



ZDENĚK ŽANDA – NOVÝ PRACOVNÍK ŠKOLNÍHO KLUBU 
 

Jmenuji se Zdeněk Žanda. Narodil jsem se 16. ledna 1979. Dětství jsem prožil v Čechtíně, 

malé vesnici nedaleko Třebíče. Po maturitě na Obchodní akademii mne osud zavedl na více 

jak sedm let dlouhou cestu bankovním sektorem. Během této doby se změnilo mé trvalé 

bydliště na poklidný kout města Třebíč a okolnosti mne přiměly naučit se tancovat. Tato 

aktivita se mne drží i do dnešních časů. Stala se i "kmotřičkou" mého seznámení s organizací 

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj. Práce s mládeží mne začala vnitřně naplňovat 

a rozhodl jsem se jí věnovat nejen ve svém volném čase. Praktické dovednosti se mi podařilo 

doplňovat na různých školeních a také studiem oboru Sociální pedagogika a volný čas. Nyní 

jsem zaměstnán na Katolickém gymnáziu, kde pomáhám s chodem školního klubu. 

Rád tancuji, hraji deskové hry, fotbal a bavím se vytvářením víkendovek 

a táborů pro děti. V současnosti se se svojí milovanou manželkou 

připravujeme na dubnový či květnový příchod prvního potomka 

do naší společné domácnosti.   

Ve školním klubu mám možnost poznávat jednotlivé studenty 

Katolického gymnázia, pomáhat jim zpříjemnit čas, kdy čekají na 

kroužky či autobus, a také jim občas poskytnou svůj pohled na věc 

při konzultacích domácích úkolů či jednotlivých projektů do školy. 

Jsou to činnosti, které mne baví a dělám je rád. 

 

 

NOVINKY V DOMEČKU 

 

V rámci přestavby školy se dvě třídy přestěhovaly do Domečku, kde vznikly dvě kmenové 

učebny a jedna jazyková. Díky tomu se v Domečku vyměnilo topení, byla nainstalována 

potřebná učební technika a byly přimontovány tabule. Před začátkem školního roku se nám 

také podařilo natřít Domeček zvenku.   



ADAPTAČNÍ KURZ PRO PRIMU KATOLICKÉHO GYMNÁZIA 

 

Začátek školního roku byl i letos ve znamení adaptačních 

kurzů pro nové první ročníky. Organizaci obou kurzů 

zajišťoval Vítek Oplatek společně se svými instruktory, 

absolventy katolického gymnázia. Změnou pro nás bylo 

prostředí. Opustili jsme Mrákotín a "přestěhovali jsme 

se" na faru a přilehlé okolí ve Velkém Újezdě u Jemnice. 

Po celou dobu byl na obou kurzech přítomen spirituál 

školy, Vojtěch Loub, proto se studenti mohli zúčastnit 

každý den dobrovolné mše svaté. Program začínal a 

končil nějakým krátkým příběhem, jeho slovem, 

modlitbou či písničkou. Na oba dva adapťáky zavítal i pan 

ředitel se svými zástupci, aby zde odpověděli „v horkém křesle“ na otázky studentů.   

V pondělí 11. 9. odjela na adaptační kurz prima. Hned je čekala velká týmová hra „Vláčky.“ 

Plněním různých úkolů, rychlým přemýšlením a dobrou taktikou měly týmy za úkol propojit 

konkrétní města na mapě USA, tak aby jim v tom jiné týmy nezabránily. Počasí nám nakloněno 

příliš nebylo, ale o to víc se projevil jejich bojovný duch. Na večer jsme si vyzdobili tašky, 

které jsme si odvezli jako památku na náš první společný pobyt. 

V úterý se mračna rozehnala a my se mohli těšit na hydrobiologický den, tradičně s učiteli 

biologie. Ti studentům připravili aktivní poznávání přírody, včetně brodění, lovení a hledání 

všelijakého drobného zvířectva, které žije v nedalekém rybníku. U něj jsme si opekli špekáčky 

a vydali se zpátky na faru. Odpoledne nás ještě paní Dufková poučila, jak správně třídit odpad 

ve škole. Večer nás čekal 1. ročník „BIG OOYEST film festival 2017.“ Primáni byli rozděleni 

do čtyř skupinek, každá parta umělecky ztvárnila jednu známou pohádku. O netradiční pojetí, 

kuriózní a vtipné scénky nebyla nouze. 

Středa se nesla ve znamení sportovních her. To proto, abychom podpořili týmového ducha a 

abychom se naučili spolupracovat s novými kamarády. Odpočinek v rajské zahradě při zvucích 

relaxační hudby jsme ve dvojicích využili k vzájemnému vytvoření masek ze sádrových obvazů. 

Do horkého křesla tentokrát ještě usedla naše třídní učitelka a spirituál školy otec Vojtěch, 

kteří zodpověděli dotazy žáků. 

Čtvrtek už byl posledním dnem. Při snídani jsme mohli shlédnout fotky z uplynulých dní. Ještě 

pár soutěží na závěr, hromadné foto, zhodnocení kurzu, úklid fary a po obědě hurá domů. 

Jaký je účel adaptačních kurzů? Především seznámení, kolektivní spolupráce, nacházení rolí ve 

třídě, zábava, naučit se aktivní formou něco nového. A přesně to, se primě podařilo. 

Děkuji všem vedoucím, kteří se na adaptačních kurzech podíleli, děkuji za jejich nápaditost a 

velké otevřené srdce. Díky nim mohly děti aktivně prožít nezapomenutelné dny mimo školu. 

- Mgr. Hana Polanecká 

POSTŘEHY NEJMLADŠÍCH 

Na adapťáku se mi to moc líbilo. 

Nejvíce se mi líbila hydrobiologie           

a čmeláci. Taky tam moc dobře vařili.                       

- Sára Vaníčková 

 

Už slovo adaptační kurz mi říkalo,       

že pobyt na faře bude fajn. Líbil se mi 

den, kdy jsme šli k rybníku a lovili vodní 

živočichy. Našla jsem si kamarádky.              

- Rosalie Šilhavá 



ADAPTAČNÍ KURZ PRO 1. A KATOLICKÉHO GYMNÁZIA 

 

V úterý 5. 9. se třída 1. A vydala na adaptační kurz do Velkého Újezdu. Odjezd v osm hodin 

od zimního stadionu a následný příjezd na faru proběhl bez problémů. Začali jsme 

seznamovací hrou spojenou s novým prostředím a vedoucími, při ní jsme prozkoumávali 

téměř každý kout budovy vždy s jedním ze svých nových spolužáků. Další plán byl následující: 

poznat se s celou třídou a vedoucími, ubytovat se a postupně každým dnem utužovat naše 

vztahy. Všechny v dobrém, samozřejmě. To se nám dařilo díky nachystaným hrám. Hitem      

se například stala hra "Neper se s knězem!". Pravda, neobešla se bez nějakých šrámů, to nám 

však nebránilo ji se zápalem dokončit.  Úspěch měla i služba v kuchyni, takhle nadšené výrazy 

do práce jsem ještě neviděl. A ještě s daleko větším nadšením jsme pak šli na odpolední klid. 

Nesmím vynechat velkou "Nádražáckou hru", kdy jsme se stali opravdovými výpravčími             

a podíleli se také na výstavbě nových kolejí. Sice trochu neobvyklým způsobem, jako hrou 

kriket nebo snahou udržet balanc míčku, avšak s vysokou produktivitou. Čas se nám postupně 

krátil a ve čtvrtek brzy odpoledne jsme již usedali do autobusu na zpáteční cestu do Třebíče.  

Chtěl bych poděkovat našim vedoucím aneb animátorům za program, který nám připravili.    

A také kuchařkám, jež pro nás s láskou vařily po celou dobu! Velké děkuji připojuji za celou 

1. A Vítku Oplatkovi, hlavě celého adapťáku. 

- Jan Míšek  



SETKÁNÍ INSTRUKTORŮ HALAHOJE 
 

V říjnu proběhlo pravidelné setkání instruktorů třídních teambuildingů a adaptačních kurzů, 

na kterém se hodnotí uplynulý školní rok a plánují se akce na ten rok následující. 

Na letošní rok si mladí instruktoři stanovili 

tyto cíle: 

 Zaujmout studenty nižšího gymnázia, 

aby se více účastnili akcí Halahoje. 

 Propagovat kvalitně a zavčas jednotlivé 

akce. 

 Zrealizovat tábor pro studenty vyššího 

gymnázia, který by obsahoval i školení 

pro mladé instruktory. 

 Připravit nějakou akci s praktickým 

využitím – např. kurz přežití. 

 Plánovat akce tak, aby se nepřekrývaly 

jejich cílové skupiny (pokud je více akcí 

v jednom termínu).  

 

 

 

VEDENÍ HALAHOJE 

 

Na 8. Valné hromadě Halahoje bylo v lednu letošního roku zvoleno toto vedení Halahoje: 

 Předseda: Vít Oplatek 

 Místopředseda: Zdeněk Žanda 

 Členové vedení: Maruška Bendová, Berenika Lukášková, Hanka Milostná, 

Hanka Žandová, Šimon Benda 

 Revizní komise: Anna Paločková, 

Vojta Palát 



OSLAVY 15 LET HALAHOJE NA MRÁKOTÍNĚ 
 

Ve dnech 28. 9. – 1. 10. bylo na tábořišti nedaleko 

Mrákotína pořádně rušno. Studentský klub Halahoj 

zde totiž slavil své 15. narozeniny. Na oslavách se 

setkalo přes 70 „Halahojáků“, kteří s klubem prožili 

(nebo stále prožívají) část života, a společně mohli 

zavzpomínat na pěkné chvíle. 

Na program byly zařazeny přednášky na různá 

témata, koncerty různých žánrů nebo akční hry. V 

seznamu hostů bychom našli například našeho 

spirituála Vojtěcha Louba, běžce Štěpána Dvořáka 

nebo kapelu Miracles nebo Budoár staré dámy. V 

sobotu večer proběhla aukce, na níž se vybralo 13 000 Kč. Tyto peníze se odešlou organizaci 

Chuť pomáhat, kterou Halahoj již přes dva roky aktivně podporuje.  

Celá akce probíhala v tábornickém prostředí a duchu. Její atmosféru značně podpořily 

večerně-noční táboráky a spaní v chatkách nebo ve stanech, či dokonce na louce s hvězdnou 

oblohou nad hlavou. Velmi oblíbeným se stal i bufet s výbornou česnečkou i teplá a provoněná 

čajovna. 

Poslední večer byli v kruhu všech zúčastněných někteří odměněni za svou činnost nejen pro 

Halahoj březovým lístkem nebo dekretem s poděkováním. Protože: "Příklad není to 

nejdůležitější při ovlivňování jiných lidí. Je to to jediné." (Albert Schweitzer). 

- Simona Trnková 

 

Video z oslav můžete shlédnout ZDE. 
K dohledání také na: http://www.halahoj.org/stalo-se/oslavy-15-vyroci-halahoje/   

  

BLAHOPŘÁNÍ OD PANÍ HORTOVÉ 

 

Milý Vítku a HALAHOJI. Moc vzpomínám a 

děkuji za všechno to skvělé a dobré, co jste 

udělali a co se stále připisuje na Vaše již 

tučné nebeské konto. Mám z toho všeho 

upřímnou radost. A gratuluji a přeji Halahoji 

a Tobě, neboť jedno jste, Boží požehnání, 

pomoc a stálou radost a vděčnost, Tvoje a 

vaše stálá a věrná příznivkyně Eva Hortová. 

 (bývalá ředitelka KG a zakladatelka Halahoje) 

https://www.youtube.com/watch?v=MeNW8iWwJrc
http://www.halahoj.org/stalo-se/oslavy-15-vyroci-halahoje/


Ahoj ds jnwdwn 

NEJBLIŽŠÍ AKCE HALAHOJE 

 

 9. – 12. 11. 2017  Hrdina - zážitkový kurz Halahoje 

 16. – 18. 11. 2017  Čas je dar - Dotyk 23 - víkendová křesťanská akce 

 24. 11. 2017   Stínadla – večerně noční hra v ulicích židovského města 

 1. – 2. 12. 2017  Třídní teambuilding pro kvartu 

 2. – 3. 12. 2017  Třídní teambuilding pro tercii 

 9. – 10. 12. 2017  Předvánoční dílničky v Infocentru JE Dukovany 

 9. 12. 2017   Marien – koncert pardubické folkové kapely 

(poslední akce v rámci oslav Halahoje, bude zde promítán 

krátký film o celých letošních oslavách) 

 15. 12. 2017   Mše svatá za Halahoj – Jejkov – 18:00 

 21. – 22. 12. 2017  Třídní teambuilding pro primu 

 29. 12. – 1. 1. 2018 Silvestr v Domečku 

 20. 1. 2018   Dětský karneval a ples Halahoje  



MOZAIKA ZPRÁV 

 

 Díky grantu ČEZ „Pomáhej pohybem“ si Halahoj za vyběhané peníze mohl koupit nové 

kánoe. Všem zúčastněným děkujeme!   

 Na Mrákotínském tábořišti byl postaven mezi dvěma malými chatkami nový dřevník. 

 V Třebíči v Kočičině má Halahoj k dispozici novou nástěnku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po celý rok 2017 probíhají modlitby za Halahoj. Každý den se modlí několik lidí. 

Tento modlitební maraton bude zakončen mší svatou za Halahoj, která proběhne 15. 

12. 2017 v 18:00 v kostele na Jejkově. Všichni jste srdečně zváni! 

 V Domečku Halahoje si můžete zakoupit DVD Šimona Bendy s názvem „Kapka 

v moři“. Tento dokumentární film pojednává o Halahoji. Cena DVD je 100 Kč. 

 V Domečku si také můžete zakoupit trička Halahoje, která stojí 220 Kč (200 Kč pro 

členy Halahoje). K prodeji jsou též trička z minulých ročníků Halahoj Třebíčského 

půlmaratonu (za 50 Kč a 20 Kč).  

 Akce Halahoje jsou od října 2017 dávány na školní informační systém Škola OnLine. 

 Veškeré info o chystaných i proběhnutých akcí (včetně fotek) můžete najít na webu 

Halahoje (ZDE) nebo na facebookové stránce Halahoje (ZDE).  

 Pokud jste členy Školního klubu, tak to neznamená, že jste zároveň členy i Halahoje. 

Jedná se o naprosto rozdílné členství. Pokud jste členy Školního klubu (toto členství 

je zdarma), tak můžete využívat prostory školního klubu a jeho vybavení. Pokud se 

stanete členy Halahoje (členství pro mládež do 18 let stojí 150 

Kč, od 18 let 200 Kč), tak máte slevy na akce, slevy na půjčení 

Halahojského vybavení apod. Veškeré info ke členství je ZDE.  

 Na oslavách Halahoje bylo uděleno několik Březových lístků. 

Březové lístky jsou ocenění pro lidi, kteří dlouhodobě a 

nezištně pracují ve prospěch dětí a mládeže. Březový lístek 1. 

stupně dostal Honza Menšík. Březový lístek 2. stupně dostala 

Anna Paločková, Maruška Bendová a Michal Vašíček. 3. stupeň 

dostal Šimon Benda a Vojta Palát, 4. dostala Hanka Milostná a 5. 

stupeň získal Zdeněk Žanda.   

http://www.halahoj.org/
https://www.facebook.com/Halahoj/
http://www.halahoj.org/o-halahoji/clenstvi/


 


