
 

 

 

 

 

 

 

 

DOBRÝ AHOJ DEN… 

Zdravím Vás ze stránek třetího čísla našeho Zpravodaje v čase největších 

křesťanských svátků. Opět jsme si pro Vás připravili ty nejzajímavější                          

a nejčerstvější novinky ze života Školního a Studentského klubu Katolického 

gymnázia Halahoj, který prožívá už šestnáctý rok své činnosti. 

Moc si vážíme Vaší důvěry a věrnosti k našim táborům, kterých v letošním roce děláme 

rekordních 11 a velká část z nich je již nyní plně obsazená i s náhradníky a u zbylých chybí 

obsadit poslední místa. A já tímto zde i moc děkuji několika desítkám našich instruktorů            

a vedoucích, kteří si i v této uspěchané a po penězích toužící době nacházejí čas v době 

prázdnin, aby ho věnovali druhým lidem, za radost v očích a úsměvy na dětských tvářích.  Jsou 

to „hrdinové“ dnešní doby. 

Přeji nám všem, ať dokážeme dobře prožít tento velikonoční týden a z něj načerpáme sílu, 

odvahu a lásku do každodenních dní, do dalších chvil našeho života, které nás čekají. Ať je 

žijeme opravdově a naplno, protože nikdo z nás neví, kdy je to naše „naposledy“. 

Váš Halahoj a Mgr. Vít Oplatek 

 

„Kdybych věděla, že je to naposledy, poslouchala bych tvůj hlas, vypnula bych televizi, odložila bych noviny 

a věnovala bych ti všechnu svou pozornost. Zapamatovala bych si zvuk tvého hlasu a světlo tvých očí. 

Kdybych věděla, že je to naposledy, co jsme spolu, chtěla bych tě učinit šťastným. Uvařit tvé oblíbené jídlo, 

zahrát si tvou oblíbenou hru. Vzít si den volna jenom proto, abych byla s tebou. Netrápila bych se tolik, že musím 

posbírat hračky a ustlat postel. Připomněla bych ti, jak důležitý pro mě jsi. Řekla bych ti, aby ses nebál, ale byl 

silný. Řekla bych ti, že tě miluji, a s úsměvem bych se s tebou podělila o naše nejhezčí vzpomínky. 

Kdybych věděla, že je to naposledy, co jsem s tebou, chtěla bych, aby byl každý okamžik důležitý. Nestarala 

bych se o jídlo, uklízení, dokonce ani o účty. Kdybych věděla, že je to naposledy, chtěla bych s tebou zůstat 

navždy. 

Kdybych věděla, že je to naposledy, co jsme spolu, četla bych s tebou Bibli a pomodlila bych se k Bohu. 

Poděkovala bych Bohu za to, že nám umožnil, abychom se setkali, a za to, že se o nás tak mimořádně staral.  

Vůbec nevíme, kdy bude to naše naposledy.  Ukazujme lásku všem lidem, kteří ovlivnili náš život. Toto může být 

naposledy, co  jsme spolu.“ 

(Bruno Ferrero – Pohlazení pro duši)  

Jaro 2018 / 3. číslo 



ZLATÁ LAVIČKA ZA ROK 2017 

 

Výroční ceny Zlatá lavička oceňují nejlepší týmy i jednotlivce, kteří pod Halahojem pořádají 

akce a přispívají k jeho rozvoji. Tradičně se udělují na Halahojském plese, který proběhl         

20. ledna 2018. 

Cena účastníků letos připadla Ingliš Weekendům - tradičnímu kurzu efektivního                

a radostného učení (se) angličtiny, kterou se svým týmem pořádá dvakrát do roka Broňa.      

V trojici nominovaných se dále objevil křesťanský zážitkový tábor Archa a multižánrový 

Festival Za zdí. 

Hrou roku se stala Taková normální rodina (Rozum, Broňa, Myc-hal, Špunt), která se 

rolovým pojetím blížila larpu a provedla účastníky kurzu Hrdina klíčovými okamžiky               

20. století. Porazit ji ve finálovém souboji nedokázaly hry Gothic a I have a dream. 

V užší nominaci na Počin roku se ocitl celoroční “happening” přímluvných modliteb pro 

Halahoj či dva doku-filmy o Halahoji. Akademici však k ceně prohlasovali již zmíněný Festival 

Za zdí konaný k patnácti letům Halahoje, na němž se pod Vítkovou patronací podílely desítky 

obětavců. 

Kategorii Akce roku opanoval zážitkový kurz Hrdina, jejž dala dokupy starší generace 

instruktorů (Špunt, Rozum, Myc-hal, Hanka M., Broňa, Ondra a Ondera). Uznání patří rovněž 

dále nominovanému Festivalu Za zdí a RVVZ 2017. 

Do hlavní nominační pětky Osobnosti roku se probojovaly Anička Paločková, Hanka 

Milostná, Michal Vašíček, Maruška Bendová a Zdeněk Žanda. Cena připadla posledním 

dvěma jmenovaným, kteří získali stejně hlasů. 

Všem oceněným i nominovaným gratulujeme a budeme se těšit zase za rok! 

- Petr „Čiki“ Kuběnský 

  



FLORBALOVÁ NOC 

 

Třetí únorová páteční noc dvoutisícíhoosmnáctého roku našeho 

letopočtu se v prostorách tělocvičny Katolického gymnázia 

Třebíč nesla v duchu obnovené Florbalové noci pořádané SK 

KG Halahoj. Po dvouroční pauze se tak pořadatelé rozhodli 

navázat na úspěch předchozích pěti ročníků. 

Zásadním úkolem bylo oslovit novou generaci na KG, jelikož 

staří pardálové a srdcaři úvodních ročníků této již tradiční akce 

opustili chodby naší milované školy. To se povedlo jen zčásti          

a jistě je tedy do budoucna na čem pracovat. 

Nezaměnitelná atmosféra halahojských akcí ale dokázala přilákat i takové legendy nočních 

sportovních akcí jako je útočné trio Zhoř-Karas-Zhoř, dvojnásobný šampion Florbalové noci 

Šimon Benda se svou neméně šikovnou chotí, několikanásobná držitelka titulu ze sesterské 

Fotbalové noc dni Aneta Chytková, zástupce zlaté florbalové generace KG reprezentatů Vojta 

Janata a spoustu dalších, neméně důležitých a nadšených florbalistů. Zvláštní uznání všech         

si vysloužila Monika Provazníková, která drtivou většinu akce drtila svá kolena klečením            

v brance bez toho, aby ji opustil úsměv a dobrá nálada. 

Za zmínku jistě stojí i pár novinek, kterých se Florbalová noc dočkala, jako je zbrusu nové 

logo, rozšíření vyhlašovaných kategorií, či playlist, který si účastníci sami sestavili a který je     

v jejich snažení podporoval po celou dobu akce. 

Celkově se na letošní obnovené Florbalové noci vystřídalo kolem 30 odvážlivců, kteří 

společně dokázali nepřetržitě hrát úctyhodných 10 hodin v kuse. Největším pozitivem 

letošního ročníku je ale bezesporu to, že došlo k jejímu uskutečnění. 

- Jan Nejedlý 

  



ZIMNÍ EXPEDICE AVAZAS 

 

Jarní prázdniny letos připadly na konec února a jako každoročně během nich proběhla tradiční 

čtyřdenní akce Halahoje s názvem Zimní expedice. Tentokrát nesla název AVAZAS, podle 

řeky, v jejímž okolí se putovalo. Ano, 16 ostřílených „horalů“ tento rok navštívilo krajinu 

Posázaví.  

Svou návštěvou poctili hrad Český Šternberk a klášter Sázava. Obě památky byly v tuto roční 

dobu zavřeny, ale cesta k nim kolem zamrzlých ohbí řeky Sázavy byla krásná. Tento ráj vodáků 

zel v zimě téměř úplnou prázdnotou, o to víc si však poutníci mohli vychutnat krajinu, která 

byla jen pro ně. Za zmínku jistě stojí i cestování vlakem. Podstatnou část cesty se totiž jelo 

legendárním Posázavským Pacifikem, tedy železniční tratí lemující tok Sázavy a vedoucí            

ze Světlé nad Sázavou až do Prahy. 

Účastníkům expedice se dočasným domovem na tyto čtyři dny stala skautská základna v lese 

několik kilometrů za Stříbrnou Skalicí. Byla jim i místem, kam se po svých výpravách velice 

rádi vraceli – během jarních prázdnin totiž uhodily téměř dvacetistupňové mrazy. V takovém 

případě dá každý za vděk teplému místu u krbu, kterým se budova vytápěla. Večery při 

plápolajícím ohni a vlastnoručně připravené večeři jsou po pořádném výletě idylkou. 

Opomenuty nesmí zůstat ani deskové hry, jimž bylo tentokrát věnováno i deset hodin denně. 

Kromě výletů, vaření a užívání si oranžových plamenů patří tradičně k expedici i hromadná 

fotka v plavkách. Ano, i v těchto, pro nás už nezvyklých a extrémních teplotách, odložili 

„horalé“ kromě svého komfortu i většinu oblečení a při -13°C se na pláni před základnou 

vyfotili. 

Vystoupit z komfortní zóny. Tuto větu slýcháme ne úplně zřídka a zároveň víme, jak lehko se 

řekne a jakou námahu stojí její vykonání. Z komfortní zóny jistým způsobem vystupují                  

i účastníci expedice. Najednou nemají v budově automaticky teplo, nikdo za ně neuvaří,            

o místo ke spaní se dělí s dalšími lidmi a přes veškerou snahu musí trochu té zimy 

překousnout. Ale právě to vystoupení nás posílá dál, rozšiřuje onu zónu a my najednou 

zjistíme, že sneseme víc. A nejen to – občas „vypadnout“ z civilizace a z běžného uspěchaného 

života na pár dní někam do lesa má své kouzlo a představuje úžasný duševní relax.  

- Simona Trnková 



ADAPTAČNÍ KURZY A TŘÍDNÍ TEAMBUILDINGY 

 

Od roku 1990 vzniká v naší republice myšlenka pořádání vstupních kurzů tzv. kurzů GO nebo 

adaptačních kurzů pro nastupující studenty prvních ročníků, která se velice rozšířila a dnes 

je tento kurz  běžně pořádán takřka na všech školách v ČR.  Katolické gymnázium Třebíč 

pořádá pro své nové studenty tento typ kurzu od roku 2007 a programově jej zajišťují 

instruktoři Studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj. 

V roce 2008 vznikla myšlenka v pořádání dalších akcí i během roku pro jednotlivé třídní 

kolektivy. Jedná se o akce typu třídní teambuilding, které se konají dvakrát ročně      

(podzim – jaro) pro třídy od primy po druhé ročníky. Celkem tedy pro osm třídních kolektivů. 

Díky tomu pozitivní náboj z adaptačních kurzů po jejich ukončení nekončí, ale je stále 

povzbuzován i v dalších letech studia, kdy mají možnost se třídní kolektivy i nadále více 

poznávat po lidské stránce i mimo školní lavice. 

Do přípravy a organizace TT pro třídy nižšího gymnázia jsou pravidelně zapojováni studenty 

z vyššího gymnázia. Např. instruktoři z kvinty mají na starosti primu, pro kterou chystají TT 

i v dalších letech až do oktávy a obě třídy společně spolu stárnou, mohou svůj kamarádský 

vztah prohlubovat…  

- Vít Oplatek 

 

 

ŠKOLENÍ PRO INSTRUKTORY TŘÍDNÍCH TEAMBUILDINGŮ 

 

Ve čtvrtek (22. 3. 2018) se tři skupiny instruktorů TT (kvarta, kvinta, sexta) sešly na faře ve 

Starči. Ten večer jsme se dozvěděli, jak vznikal Halahoj, od jeho počátku až po současnost. 

Ráno jsme si jako rozcvičku zahráli na slepice a zjistili jsme, jaký mají těžký život. Učili jsme 

se, jak správně pořádat TT, naplánovat program, vše zorganizovat, vytvářet hry a nechyběla 

ani praktická část. Přednášky zakončil výborný oběd a po úklidu jsme se všichni vydali zase 

domů. 

- Renata Jurková, Barbora Lněničková a Adéla Tržilová 

 

 

 

 

 

 



PŘEDVELIKONOČNÍ DÍLNIČKY V DUKOVNECH 

 

Rekordní návštěvnost při velikonočním tvoření zaznamenalo o víkendu 24. – 25. března 

dukovanské Infocentrum. Oproti loňskému roku se téměř dvojnásobný počet dospělých          

i dětí poctivě připravoval na blížící se velikonoční svátky. Pletenou pomlázku si odnášeli hoši 

i tatínci, nejen děvčata zdobila vajíčka a to jak klasická slepičí, tak také voňavá perníková. 

Tvořivé dílny opětovně připravil a vedl studentský spolek Halahoj z třebíčského Katolického 

gymnázia. Kromě tradičního pletení pomlázek a zdobení vajíček, byly letošní dílny nově 

inspirovány vytvářením papírových kuřátek nebo zajíců. 

Speciální velikonoční exkurze byly také přizpůsobeny dětským návštěvníkům a doplněny          

o zážitkové vyprávění k českým velikonočním tradicím a zvykům. Děti i dospělí se tak mohli 

dozvědět, proč se například velikonočnímu pondělí říká také pondělí červené. 

„Upletl jsem si na mamku pomlázku a ještě jsem jí vytvořil jarní přání s kuřátkem,“ říká 

desetiletý Filip z Třebíče po zhlédnutí kresleného filmu v kinosále dukovanského Infocentra. 

Tematické víkendy se konají v Infocentru elektrárny pro velký zájem již poněkolikáté. 

Zrekonstruované Infocentrum nabízí pro podobné aktivity atraktivní prostředí. Vedle těchto 

tematických programů se zde konají také zajímavé přednášky různých osobností, pořádají 

noční nebo speciální víkendové prohlídky. 

- Jiří Bezděk 

tiskový mluvčí ČEZ, JE Dukovany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PŘEDSTAVUJEME ČLENY VEDENÍ HALAHOJE 

 

V rámci vedení Halahoje, kam můžou být voleni členové Halahoje od 18 let, máme i několik 

mladších studentů Katolického gymnázia. Nejsou tedy přímo členy vedení, ale jsou přizváni 

na porady, aby se mohli vyjádřit k dění v Halahoji a „nasát atmosféru“. 

V současné době máme 4 tyto studenty a byly jim položeny tři otázky: 

1. Jak ses dostal/a k Halahoji? 

2. Čím se tam zabýváš? 

3. Co tě na Halahoji baví? 

 

 

MONIKA KRŠKOVÁ 

1. Já jsem se blíž k Halahoji dostala asi až v tercii přes spolužačky 

(Simču a Marušku), který jezdili na tábory pro nižší gympl. Začalo nás 

jezdit víc a udělali jsme skvělou partu, která si užívala každou chvilku... 

no a pak už se to nějak rozjelo. :D 

2. Se třídou pořádáme teambuildingy, teď aktuálně pro tercii. Taky 

občas pomáhám jako čajovnice na RVVzkách nebo CVVZkách . A teď 

jsem nově v týmu instruktorů na tábor, na který jsem jako menší 

jezdila. (Dělat instruktora na tenhle tábor byl vždycky náš sen o kterým jsme si povídali potmě 

ve stanu a  teď se mi to splnilo!) 

3. Na Halahoji mě hrozně moc baví lidi. Jsou to skvělý osobnosti, co se nadchnou úplně           

do všeho, takže fotit se na Expedici na sněhu v plavkách už nikoho nezaskočí. :D Taky mě 

baví všechny ty různý aktivity, který bych si asi jinak nikdy nevyzkoušela a všechny ty hry, 

který bych si jinak nezahrála. Halahoj je pro mě místo, kam se vždycky ráda vracím.   

 

 

MARUŠKA PROCHÁZKOVÁ 

1. S Halahojem jsem se poprvé seznámila na adaptačním kurzu v roce 

2011. Poté jsem absolvovala pár třídních teambuildingů a o letních 

prázdninách v roce 2012 se vydala na svůj první halahojský tábor        

do Mrákotína. Troufám si říci, že tento tábor mi otevřel dveře do 

Halahoje, protože po tomto táboře jsem se mnohem více účastnila 

halahojských akcí, poznala spoustu nových skvělých lidí a navázala řadu 

přátelství. 

2. V Halahoji pravidelně dělám třídní teambuildingy pro současnou 

tercii. Dvakrát ročně vyrábím s dětmi v Dukovanech, kde také organizuji příměstské tábory. 



Nárazově pomáhám na nejrůznějších akcích (karneval, M*A*S*H, Stínadla, čajovny, RVVZ…) 

a již několik let zaštiťujeme pomoc pro Ukrajinu. 

3. Na Halahoji mě baví jeho neutuchající energie a elán. Líbí se mi, že lidé v Halahoji jsou 

pozitivně myslící lidé, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor a dokáží se vrátit aspoň na chvíli do 

svých „dětských“ let. 

 

 

MONIKA PROVAZNÍKOVÁ 

1. K Halahoji jsem se dostala díky křesťanskému táboru, na který 

jsem viděla plakátek u nás v kostele. Líbil se mi už způsob dopravy, 

který jsme zvolili. Spolu s Martinem Fialou, Martinem Bobkem             

a Kájou (už si nepamatuju její příjmení) jsme jeli do Studený a odtud 

jsme přes Javořici vyrazili k Míchově sklále, kde bylo zahájení tábora. 

Všichni byli hrozně přátelští a aktivity (i když občas náročné) byly 

super. Pořádně jsem se zapojila až s nástupem na KG. 

2. Dělám to, co je mi svěřeno, často to je účast na veřejných akcích jako je Den Země                

a Didacta. Již třetím rokem jsem byla pokladní na našem plese. Loni jsem byla i jako jeden       

z vedoucí na příměstkém táboře. Snažím se pomoct, když je třeba. Takže už jsem několikrát 

byla i na Mrákotínské brigádě, ale ne na všechny akce, kam bych chtěla jet, mi vždy zbyde čas. 

3. Na Halahoji mě nejvíce baví asi Ti lidi, Ti vytváří úžasnou atmosféru a zázemí. Pořád je          

s nimi legrace a vždy když potřebuju, pomůžou mi.   

 

 

MICHAL VAŠÍČEK 

1. Moje první akce s Halahojem byla večerní hra Stínadla, kam mě vzala 

moje starší sestra.     O rok později jsem nastoupil na KGéčko a po 

prvním táboře Tikal už jsem měl jasno. 

2. Podílím se na organizaci třídních teambuildingů, pomáhám na letních 

táborech. Snažím se být k ruce, kde je potřeba. Rád se také věnuji 

dětem v oddílku Holahoj. Pomalu nás také oktáva připravuje na 

převzetí tradiční detektivky. 

3. Volnost. To, že každý kdo přijde s nápadem, tak mu ho Halahoj rád pomůže zrealizovat. Je 

to takový svět neomezených prostředků. Také rád kombinuji účast na akcích                                

s fotografováním.   

 

 



NOVÝ LETÁČEK HALAHOJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALMANACH MRÁKOTÍNA 

 

Připomínáme, že v roce 2019 bude turistická základna 

Mrákotín slavit 50 let své existence. K tomuto výročí 

vzniká almanach, který mapuje historii tábořiště. Proto 

HLEDÁME pamětníky, kteří by se chtěli podělit o své 

vzpomínky, fotky, kroniky…  

Kontakt: oplatekv@atlas.cz – 604 251 512. 



NEJBLIŽŠÍ AKCE HALAHOJE 

 

6. – 7. 4.  Třídní teambuilding pro sekundu 

7. – 8. 4.   Třídní teambuilding pro primu 

10. 4.   Literární čajovna 

13. – 15. 4.   Dotyk 25 – křesťanská víkendovka 

21. 4.   Halahoj třebíčský půlmaraton – 6. ročník 

24. 4. Limity jsme my - čajovna 

27. – 29. 4. Poklad na Stříbrném jezeře – víkendovka pro účastníky táborů    

Pod Templštýnem 

4. 5.   Arménie a Gruzie - čajovna 

4. – 6. 5.  In. Ví. 18 – Integrační víkend s klienty Stacionáře Úsměv 

11. – 13. 5.  Blade runner - víkendovka pro účastníky táborů Pod Templštýnem 

15. 5.   Rallye Dakar 2018 očima navigátora - čajovna 

19. 5.   Cesta pohádkovým lesem – cesta se stanovišti pro menší děti 

1. – 3. 6.  Mrákotínská brigáda – brigáda na našem tábořišti 

8. – 10. 6.  Piditábor oddílku Holahoj na Mrákotíně 

27. 6.   Kvartakiáda – soutěž pro primu až tercii, kterou chystá kvarta 

 

  

  

Více o chystaných   

a proběhlých akcích 

Halahoje ZDE. 

http://www.halahoj.org/


 

  



 


