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Dobrý ahoj den.
Dostal se mi do rukou malý letáček se slovy, která značí to, co vše
nosí v sobě DOBROVOLNÍK. Je to naDšení - pomOc - oBětavost -
skRomnost - ochOta - úsměV - Odvaha - přáteLství - zkušeNost -
sÍla - poKora. Je mi velkou ctí, že lidé, kteří nosí tyto hodnoty, kteří
dle těchto hodnot žijí a jednají, jsou stále v Halahoji přítomni. 
Bez těchto DOBROVOLNÍKŮ by během léta nemohlo proběhnout
12 našich táborů pro více než 300 dětí. Bez pomoci dalších
dobrovolníků by se neuskutečnily brigády na naší nové základně,
na kterou DOBROVOLNĚ na její nákup přispělo přes sto
jednotlivců, manželů či rodin celkovou částkou 1 573 500 Kč. Za
což Vám všem patří velké naše díky a poděkování. 
Díky Vám všem, kteří konáte DOBROvolně DOBRO.
 

Vítek Oplatek a Halahoj
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CO NAJDETE V TOMTO
ČÍSLE?



V letošním roce
proběhlo 12 letních
táborů - pobytové,

příměstské,
vodácké a putovní -

kterých se
zúčastnilo více než

300 dětí.
 

Letní tábory 2019



Laura Mičánková
 

Adaptační kurz pro primu

Dne 10. září se naše třída vydala na čtyřdenní adaptační kurz. Celí rozespalí jsme ráno nasedli do autobusu
a po asi 45 minutách jsme dojeli do malé vesničky Velký Újezd. Z autobusu jsme si vyndali těžká zavazadla,
když najednou pan Oplatek říká: „Tak, děti, nic si nezapomeňte, hoďte tašky na záda, teď půjdeme tak 5
kilometrů pěšky!“ Naštěstí jen žertoval. U vchodu fary, našeho ubytování, na nás čekali vedoucí, kteří nám
dali první orientační úkol, a hned potom jsme se šli ubytovat do pokojů. Pak následovaly seznamovací hry,
sportovní aktivity a jedna týmová hra. Večer byla mše svatá a náš první „karetní večer“, což bylo ohlédnutí
za uplynulým dnem. A ve 22 hodin do hajan.
Ráno byla mše, pouze dobrovolná, potom následovala rozcvička a snídaně. Asi okolo 10. hodiny přijel pan
ředitel se svými zástupci a my jsme se jich mohli ptát na různé otázky. Poté za námi přijeli učitelé biologie,
se kterými jsme šli na výlet k nedalekému rybníku. Po cestě tam jsme určovali názvy rostlin. Po příchodu na
místo, hladoví, jsme si místo oběda opekli špekáčky. Mňam! Chvíli na to jsme se vydali lovit vodní živočichy
do rybníka. Byli jsme rozdělení na skupinky po třech. Po lovení nás čekala zpáteční cesta. Na faře jsme
měli chvíli klid a pak nás čekala úkolová hra s názvem „únik z pekla“. Před večeří jsme si ve čtyřech
skupinách nacvičovali divadlo na filmový festival, který se uskutečnil po večeři. Mezi vystoupeními byla
různá představení moderátorů a poroty. Po skvělém festivalu se opět konal karetní večer.
Další den byl zahájen rozcvičkou, následovala snídaně a čas na zavolání domů (připojili jsme se totiž k
„mobilní výzvě“, abychom na telefonu netrávili volný čas). Následoval rozstřel mezi dvěma půlkami třídy
(Oxford vs. Cambridge). Tento „rozstřel“ spočíval ve třech soutěžích. A vyhrál Oxford! Pak byly nějaké
aktivity v sále a oběd, po obědě polední klid a poslední možnost zahrát si fotbal nebo přehazovanou. Jak
jsme dohráli, šli jsme do farní zahrady, kde jsme si vyráběli krásné masky ze sádry. Po večeři jsme s paní
učitelkou Průžovou hráli nějaké hry apod. Následoval poslední karetní večer a naše poslední večerka.
V pátek ráno na nás čekalo v sále překvapení v podobě prezentace všech fotek z adaptačního kurzu. Také
jsme k té prezentaci dostali snídani a kakao. Poslední hra a šlo se balit. Když jsme se sbalili, byl na řadě
úklid fary a potom hurá domů! Moc jsem si adaptační kurz užila a jsem ráda, že jsem mohla strávit čtyři dny
s tak skvělými lidmi!



Darina Vorlíčková
 

Adaptační kurz pro 1.A

Ještě jako třída plná sobě navzájem neznámých lidí jsme 3. září odjeli na adaptační kurz, na krásnou faru
do Velkého Újezdu u Jemnice. Hned po příjezdu jsme dostali první úkol: zorientovat se na faře, ve které
jsme po všechny dny adaptačního kurzu měli přebývat, a to pomocí úkolů. Každý úkol jsme měli plnit s
jiným z našich nových spolužáků, a díky tomu jsme se již od začátku adaptačního kurzu seznamovali.
Jen co jsme splnili všechny úkoly, mohli jsme se ubytovat na pokojích. Pokoje byly prostorné, plné
dvoupatrových postelí, a tak každý z nás mohl pokoj sdílet s co největším počtem nových spolužáků, což
jistě významně přispělo k vytváření nových přátelství. V pokojích se nám líbilo. Jediný problém, který jsme s
nimi měli, byly „žebříky“, po nichž měli někteří z nás lézt nahoru do postele. Žebříky byly totiž silně
nestabilní. Ale i tento menší problém vedl k vytvoření veselých vzpomínek na komické „šplhání“.
Po celou dobu adaptačního kurzu jsme měli nabitý program plný různých soutěží a her. Ty nám
připomenou nejen první chvíle s novou třídou, ale samozřejmě také utváření vztahů s novými kamarády.
Hra, která v nás vzbudila asi největší nadšení, se jmenovala „Neper se s knězem“. Při ní se někteří z nás ale
přece jen s knězem „poprat“ museli. Každé dopoledne nám naši kreativní vedoucí připravili také nějakou
důvěrovou hru, abychom si zvykli, že můžeme důvěřovat lidem, se kterými strávíme pár následujících let,
což se myslím podařilo a zároveň jsme se při nich zasmáli. Při hrách také vzniklo plno krásných fotek, které
v nás evokují pěkné vzpomínky.
Už teď s úsměvem na tváři vzpomínáme také na chvíle, kdy nám na naše hloupé (pro nás vtipné) dotazy
odpovídal náš pan učitel třídní Karel Rymeš, otec Loub a také pan ředitel se svými zástupci. Za dobu, kterou
jsme strávili na adaptačním kurzu, jsme si vyslechli i několik silných příběhů, jež nás vedly k zamyšlení.
Samozřejmě musím zmínit, že po celou dobu našeho pobytu na faře jsme dostávali velmi dobré jídlo.
Nevzpomínám si, že by někdo řekl, že mu něco nechutnalo, což je myslím opravdu známka toho, jak dobré
jídlo jsme měli. Děkujeme.
A nastala chvíle, kdy jsme faru a s ní i náš adaptační kurz museli opustit. Rádi bychom tam ještě nějakou tu
chvíli zůstali, ale zároveň jsme věděli, že konec adaptačního kurzu znamená začátek krásných chvil, které
spolu ještě zažijeme.
Já osobně jsem se adaptačního kurzu trošku obávala, ale nakonec jsem byla nadšená, protože naše třída
je plná skvělých, vtipných a kamarádských lidí, se kterými je mi dobře. Už teď je mi smutno z toho, že za
čtyři roky se budeme muset rozdělit. Ale na to teď myslet nebudu a radši se budu těšit na okamžiky, které
nás spolu ještě čekají a na vzpomínky, které společně vytvoříme.



Na konci srpna se již tradičně
sešlo vedení Halahoje, které
projednávalo současné dění v
Halahoji a plánovalo další
školní rok. Stejně tak tradičně
proběhlo 10. října setkání
zástupců instruktorských
týmů z Katolického gymnázia.

Kromě
adaptačních
kurzů už od

prázdnin
proběhla spousta

akcí. Zde je jejich
krátký přehled.

Více na stránkách
www.halahoj.org
v sekci "Stalo se".

Co se událo v Halahoji

Potáborové srazy táborů Pod Templštýnem proběhly 13. - 15. 9.
(Sedmá věž) a 27. - 29. 9. 2019 (Brány Skeldalu). Uskutečnily se v
Domečku a účastníci měli možnost se zase společně potkat,
strávit čas s vedoucími a prohlédnout si fotky z táborů. 

Začátek října byl ve znamení
akce zaměřené na výuku první
pomoci zážitkovou formou,
M*A*S*H - Apokalypsa
přichází. 

11. - 13. 10. proběhl již
dvacátý první Integrační
víkend, na kterém se setkávají
klienti Stacionáře Úsměv se
studenty z Katolického
gymnázia a lidmi z okruhu
Halahoje. Tyto víkendy jsou
založené na vzájemném
poznávání a spolupráci.

Dotyk je křesťanská víkendovka pro
mládež, která tradičně bývá ve Starči na
faře. Stejně tak tomu bylo u Dotyku 28,
který byl tentokrát na téma Síla ticha.
Účastníci si mohli vyslechnout povídání
Jany Vašíčkové o jejím putování do
Santiaga de Compostely, poprat se s
2,5 hodinami ticha, zahrát si hry a
zúčastnit se mše a modliteb Taizé. 

http://www.halahoj.org/stalo-se/


O týden později od pátku do soboty 27. -28 .9. skupina
dvaceti mladých lidí pak vyklízela místnosti, odnášela
akumulační kamna, staré topení, trubky, skříně a další
věci z obytných místností. Také sundala z kůlen střechu,
která byla v dezolátním stavu.
Od října se pracuje na nových podlahách a na stavebním
projektu.  Další velké brigády budou následovat na jaře
příštího roku.
Díky všem za dosavadní velkou pomoc a přízeň. Strojatín se podařilo

zakoupit díky lidem,
kteří Halahoji

bezúročně půjčili
celkem 1 279 500 Kč

a darovali 294 000 Kč.
Děkujeme!

Vít Oplatek

Strojatín

Během září proběhly dvě velké pracovní brigády na naší
nové základně Strojatín u Studence.
V sobotu 21. 9. se za krásného počasí sjelo na padesát
brigádníků, kteří celý pozemek křovinořezy posekali,
pořezali náletové křoviny, odstranili pletivo a sloupky,
vyklidili půdu a kůlny od všeho možného harampádí.



Otevřené kroužky na šk. rok 2019/2020



 Čím se v Halahoji zabýváš?
Nejvíce dětmi. 😊  Společně se sestrami a pár dalšími vedoucími
(děcka z  KG) vedeme každý pátek oddílek pro předškolní děti.
Během roku ještě děláme nějaké přespávačky či víkendovky a na
konci roku minitábor, kde děti už i spí v  podsadových stanech.
Dřív jsem také vypomáhala v čajovně nebo při TT, ale tomu se teď
moc nevěnuji aktivně. A když mám čas, ráda vypomůžu i na jiných
zážitkových akcích jiných instruktorů.
 
Co tě na Halahoji baví?
V  Halahoji je velmi pestrá skupina lidí (od těch nejstarších
„zakladatelů“ Halahoje až po ty nejmladší, kteří mi prochází pod
rukama 😊 ), kteří mě inspirují, dávají výzvy a učí mě novým věcem
a je s  nimi sranda. Mezi lidmi v  Halahoji panuje taková rodinná
atmosféra a hodně z nich je mými skvělými přáteli. A taky se mi
líbí ta možnost se v Halahoji rozvíjet. Zkusit si něco zorganizovat,
naučit se pracovat a spolupracovat s  lidmi, hledat řešení a
východiska různých situací při plánování nějaké akce, hry. Je to
taková praktická a přitom zábavná škola života😊.

Anna Paločková

Představujeme
členy vedení
Halahoje

Anička je aktivním členem vedení Halahoje od roku
2015, ale do Halahoje chodí už od mala. Zde nám
odpověděla na několik otázek.
 
Jak ses dostala k Halahoji?
Jako malé nás mamka brala na herní dny do herny do
domečku. Pamatuju si, že jsem si tehdy myslela, že
Vítek a Zdeněk jsou bratři, protože jsme je v domečku
vídávali vždycky společně. A taky mi přišlo hrozně
vtipný Víťovo příjmení 😊. Jako první akce, kterých jsem
se po Halahojem účastnila byly Stínadla, kdy jsme o
vítězství těsně přišli a pak víkendovka ‚Bouře zla‘, kterou
uspořádala jedna třída z  KG a byla to jedna z  mých
prvních zážitkových víkendovek. 😊 O činnosti Halahoje
jsem věděla, protože jsem měla spoustu kamarádů na
KG ale já jsem se v Halahoji začala hlavně angažovat až
když jsem tam nastoupila do 1.A.



Nejbližší akce
Halahoje

26. - 28. 10. 2019 - ELYSIUM
Víkendová akce pro studenty nižšího stupně KG.
 
1. 11. 2019 - CO NÁS NAUČILY LISTOPADOVÉ PÍSNĚ
Program v naší čajovně k výročí 30 let Sametové
revoluce. Začátek v 19:30.
 
1. - 2. 11. 2019 - FOTBALOVÁ NOC DEN
Fotbalový vytrvalostní zápas.
 
8. 11. 2019 - POSELSTVÍ ZE STÍNADEL
Večerně noční hra v ulicích židovského města.
 
12. 11. 2019 - NOVÝ ZÉLAND - ZEMĚ TISÍCE KRAJIN
Cestovatelská beseda, začátek v 18:30.
 
 
 
 
 
15. - 16. 11. 2019 - TT KVARTA
Třídní teambuilding pro kvartu.
 
22. - 23. 11. 2019 - TT SEKUNDA
Třídní teambuilding pro sekundu.
 
23. - 24. 11. 2019 - TT TERCIE
Třídní teambuilding pro tercii.
 
29. 11. - 1. 12. 2019 - CHARITATIVNÍ KAVÁRNA
Výtěžek z této kavárny bude předán organizaci Chuť
pomáhat, která pomáhá ve válkou zasažených
oblastech Ukrajiny.
 
6. 12. 2019 - KŘEST ALAMANACHU MRÁKOTÍNA
U příležitosti výročí 50 let táboření na Mrákotíně bude
pokřtěn nový almanach tohoto tábořiště.
 
13. 12. 2019 - ŽAMBOŠI A IN. VÍ.
Koncert skupiny Žamboši u příležitosti oslav 10 let
spolupráce se Stacionářem Úsměv Třebíč v rámci
projektu "INTEGRAČNÍ VÍKENDY". Začátek v 18:00.

Více na stránkách www.halahoj.org

http://www.halahoj.org/stalo-se/



