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Dobrý ahoj den.
Končí další rok. Rok, ve kterém jsme oslavili deset let společného
setkávání na Halahjově plese, kde opět znělo tradiční "jednou za
rok, všichni spolu". Poprvé jsme si pohráli s celou rodinou na
Kostkohraní v největší dětské herně v Třebíči.  Se školou jsme
oslavili 25 let jejího působení.  Prožili jsme desítky malých
dobrodružných příběhů na některém z našich táborů. Opět jsme
zjistili, že Halahojácká rodina je veliká a drží při sobě, má štědré
srdce a nebojí se výzev. A díky tomu máme nový domeček
uprostřed lesů a spousty práce před námi, ale nebojíme se toho. A
končíme rok výročím desetiletého přátelství a spolupráce v rámci
Integračních víkendů se Stacionářem Úsměv z Třebíče. Byl to
pěkný rok.
Děkujeme za Vaši přízeň, podporu a pomoc a přejeme Vám, ať v
tom roce 2020 "unesete vše, co Vám ŽIVOT nadělí".
 

Vítek Oplatek a Halahoj

Zprávy z proběhlých
akcí
Charitativní kavárna
Pozdrav od Kodyho
10 let Integračních
víkendů
Co se chystá za akce
PF 2020
 

CO NAJDETE V TOMTO
ČÍSLE?



Na konci října o podzimních
prázdninách proběhla
dobrodružná akce na naší
základně v Naloučanech pro
mladší studenty KG a jejich
kamarády - Elysium. 

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

Co se událo v Halahoji

První listopadový
víkend patřil 21.
ročníku Fotbalové
noc dni. Fotbaloví
nadšenci vydrželi
hrát 12 hodin.

8. listopadu opět pobíhali
po židovském městě
Vontové - konal se další
ročník tradiční večerní hry
Poselství ze Stínadel. 

Celostátní vzájemná
výměna zkušeností
(CVVZ) letos
proběhla v Náchodě
a naši čajovníci tam
opět zajišťovali
čajovnu pod
hlavičkou Halahoje.

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


Během listopadu
a prosince
proběhly 4  třídní
teambuildingy pro
primu, sekundu,
tercii a kvartu.

Co se událo v Halahoji

Od října do prosince proběhlo na
Strojatíně několik brigád. Velký
kus práce tam také odvedl Honza
Sedlák a Vojta Palát, který tam v
tomto období přebýval. Podařilo
se zbourat některé stěny, vykopat
podlahy a navést štěrk. Na
začátku prosince zde objednaná
firma vybetonovala podlahy.

Malí Holahojáci
měli 6. - 7. 12.
předvánoční
přespávačku, na
kterou dorazil
dokonce  Mikuláš,
čert a anděl.

O třetím adventním víkendu proběhly
tradiční předvánoční dílničky v Infocentru
JE DUkovany.



Za prodej panenek
Motanek, tašek a za
kavárnu se podařilo
letos vybrat částku

38 136 Kč.
Děkujeme Vám všem,

kteří jste přispěli
nebo navštívili

kavárnu!

Vít Oplatek

Charitativní
kavárna

Už   od roku 2015 spolupracuje Katolické gymnázium
Třebíč a Halahoj s organizací Chuť pomáhat. V letošním
roce se uskutečnil třetí ročník Charitativní kavárny na
KG, který si letos vzali na starost studenti sexty a 2. A.
Páteční přednášku o situaci na Ukrajině měla naše
bývalá studentka Anička Váňová, která úzce s touto
organizací spolupracuje.
Během víkendu se do kavárny přišlo podívat přes 250
lidí (veřejnost, rodiče studentů, bývalí absolventi atd.),
mnohdy si ani nebylo kam sednout. V příštím roce
kavárnu rozšíříme i do sousední třídy.
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2018
 
 
2019

Chléb pro Ukrajinu, aukce
Materiální sbírka
 
Tábory bezpečí
 
Tábory bezpečí
Kavárna, prodej Motanek
 
Tábory bezpečí
Kavárna, prodej Motanek
 
Tábory bezpečí
 
CELKEM

37 722 Kč
 
 

27 133 Kč
 

22 640 Kč
60 072 Kč

 
7 006 Kč

64 517 Kč
 

5 750 Kč
 

224 840 Kč

Co už se podařilo



Michal "Kody" Kislicki

Ahoj do Třebíče!

Právě jsem se vrátil z fronty do 60 km vzdáleného
Slavjansku, kde šestým rokem se svou ženou a synem
žiju, abych měl blízko k lidem, kterým se snažím na
frontě pomáhat. Unavený z náročné cesty po výmolech
východo-ukrajinských silnic a polňaček, nohy špinavé
od bláta a ruce a tváře od uhelných sazí, ale s úsměvem
z dobře vykonané práce, protože po dnešku je další
desítka frontových babiček zabezpečená uhlím na
celou zimu.
A kde že jsme to vlastně s dalšími dobrovolníky byli?
Jako vždy v “naší” Krasnohorovce, napůl opuštěném
městečku na okraji frontové linie, kde už od roku 2014
nepřetržitě bojuje v zákopové válce ukrajinská armáda
s vojáky samozvané Doněcké národní republiky (DNR) o
udržení kontroly nad oblastí Donbasu (východní
Ukrajiny).
Město, odkud před vleklou a smrtící válkou utekla
většina práceschopných lidí a zůstali naopak Ti, kteří
nechtějí utéct či nemají kam - alkoholici, narkomani,
bezdomovci, marodéři, kteří rozebírají vše cenné z
prázdných a rozstřílených domů, mámy samoživitelky s
malými dětmi a opuštěné babičky. Těm posledním
dvěma skupinám se snažíme celých šest let pomáhat.
V létě tábory pro děti a teď jim hlavně pomoct vůbec
přežít zimu.
Proč je to tak náročné? Abyste si to představili - město
se z poloviny skládá z panelových pěti-patrových domů
a z poloviny z malých a často starých domečků
nazývaných “Saman” s vnitřní konstrukcí ze slaměných
cihel z venku obložené těmi klasickými pálenými
cihlami. Před válkou zde žilo 14 000 obyvatel
pracujících především v obří cihlárně, která se táhne
přes půlku města. Dnes zde zůstalo okolo 4 000 lidí, z
toho 900 dětí, často sirotků.
V panelácích už od prvních bojů nefunguje centrální
topení a tak jedinou možností jak si zatopit je postavit
si do bytu alespoň obyčejná plechová kamínka
místními nazývaná “buržujka”. Ty se pak často zanáší a
pro staré lidi je téměř nemožné je vyčistit. Jejich větším
problémem však je, že musí veškeré palivo táhnout
třeba do čtvrtého patra po schodech. V domečcích je to
 

lepší, protože už je stavěli s pecí, nicméně
pro všechny obyvatele je hlavní otázkou kde
vlastně tolik cenné palivové dříví či uhlí vzít.
Penze a sociální výplaty často sotva pokryjí
náklady na alespoň trochu slušné jídlo,
takže palivo není za co nakoupit. Právě
proto jsem tak nesmírně rád, že nám
pomáháte shromažďovat dary na pomoc
pro tyto lidi abychom jim kvalitní dřevo
mohli zajistit. Každý rok se to zatím
povedlo nejméně pro 50 frontových rodin a
i letos díky Vašim darům již máme
nasbíráno na pomoc pro třicet pět rodin.
A právě těm posledním deseti rodinám
jsme nyní vezli do Krasnohorovky uhlí. Ani
to však nebylo jednoduché získat, protože
na dvou nejbližších šachtách zrovna
probíhaly stávky špatně placených horníků
a přepravu ze vzdálenějších dolů už by náš
rozpočet nevydržel. Uhlí se nám nakonec
podařilo koupit od překupníků, kteří ho, jak
jsem se později dozvěděl, nejspíš získali
dost pochybným avšak pro oblast Donbasu
klasickým způsobem - krádeží z pomalu
projíždějícího nákladního vlaku. Ano, je to
zde opravdu Divoký východ.
Pro teď jsem rád, že pár dalších frontových
rodin má doma Teplo a že se nám Dobré
dílo společně podařilo. Vám přeju hezké
Vánoce třeba taky u nějaké té příjemně
praskající “buržujky”, no a já snad půjdu
zkusit vyřešit tu stávku na šachtě, aby už
další uhlí pro frontové babičky nemuselo
být kradené.
Šťastné a veselé Vám z fronty přeje Michal
“Kody” Kislicki.
 

 



Lenka Kracíková a Lucka Bublanová

Integrační víkendy,
10 let spolu

Od roku 2009 se pravidelně dvakrát ročně setkávají
studenti Katolického gymnázia Třebíč a různých
vysokých škol s klienty Stacionáře Úsměv Třebíč. Jedná
se o prodloužený víkend strávený na různých místech
České republiky. Tuto aktivitu pořádá Studentský klub
Katolického gymnázia Halahoj, z.s. ve spolupráci se
Stacionářem Úsměv z Třebíče.
Vždy jeden uživatel a jeden student spolupracují po celý
víkend při různých činnostech. Účastníci společně vaří,
uklízí, oblíbený je zpěv, scénický tanec, korporátní
bubnování, hraní divadla, návštěva mše. Všichni se těší
na společné sdílení času.  A co je ještě oblíbené? Jsou
to procházky, návštěvy kulturních památek a obědy
v  restauracích. Účastníci se rádi zapojují do různých
sportovních aktivit. Jedna z  nejoblíbenějších aktivit je
florbalový nebo fotbalový turnaj. Samozřejmou
součástí integračních víkendů je i tvoření z  různých
materiálů – výroba šperků, svíček, tašek, triček…
Společných činností bylo nepřeberné množství a my ve
stacionáři na tyto aktivity rádi vzpomínáme při
prohlížení fotografií. Na pobytech bylo také realizováno
několik krásných koncertů převážně folkových skupin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V  roce 2019 se slaví 10 let těchto IN.VÍ. víkendů.
Nejcennější na těchto setkáních jsou vzniklá přátelství
mezi lidmi, odstranění bariér a stavění mostů mezi lidmi
s postižením i bez. Pobytu se účastní vždy přibližně 30
lidí. Integrační víkendy jsou velmi oblíbené a má o ně
zájem mnoho uživatelů stacionáře pro lidi s mentálním
a kombinovaným postižením. 

 
Mnozí jezdí opakovaně, někteří nevynechali
žádnou příležitost se IN.VÍ.čka zúčastnit.
Samozřejmě i mezi studenty jsou jedinci,
kteří nikdy pobyt nevynechali. Jsme prostě
dobrá parta. Studenti i uživatelé se
navzájem obohacují. Díky těmto setkáním
se smazává hranice mezi lidmi
s postižením a běžnou populací.
V pátek 13. prosince proběhl koncert
skupiny Žamboši  na počest deseti letům
Integračních víkendů v aule Katolického
gymnázia.  V rámci oslavného večera si
mohli posluchači také prohlédnout výstavu
koláží jednotlivých integračních víkendů,
které vytvořili společně studenti a klienti na
poslední společné akci. Na závěr oslavného
setkání poděkoval ředitel oblastní charity
Třebíč pan Petr Jašek Lence Kracíkové a
Vítkovi Oplatkovi za desetiletou vytrvalost
při pořádání této akce.



Jana Krpcová

Integrační víkendy
z pohledu účastnic

Janča jezdí na Integrační víkendy už od jejich úplného
počátku a zde nám odpověděla na několik otázek.
 
Proč ses přihlásila na první Invíčko?
Na první akci Na okraji společnosti, která předcházela
Invíčkům, mě vzala kamarádka Lucka. Se světem lidí
s  mentálním postižením jsem neměla předchozí
zkušenosti, tak jsem to chtěla vyzkoušet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co se ti na Invíčkách líbí a v čem ti přijdou jedinečná?
Invíčka mám moc ráda, vždy se těším na kamarády
z  KG a ze stacionáře, co na ně jezdí a na moc milou
atmosféru, kterou je celá akce prostoupena. Líbí se mi,
že se tento víkend nikam nespěchá, vše děláme
společně a vzájemně si pomáháme. A také že na těchto
akcích nejsme rozděleni na dva světy lidí, ale že se tyto
světy krásně protnou v jeden. Pamatuji si, že když jsem
byla na první akci a měli jsme se poprvé setkat s klienty
ze stacionáře, byla jsem docela nervózní. Nevěděla
jsem tehdy, co čekat, byl to pro mě krok do zatím
neznámého světa. Poté co jsem se s klienty seznámila
a postupně je poznávala, jsem zjistila, že k  žádným
obavám nebyl důvod. A tento okamžik je tím, čím jsou
pro mě Invíčka jedinečná. Dávají možnost mnoha lidem
seznámit se se světem mentálně a zdravotně
postižených a zjišťovat, že je obohacující a že se není
čeho bát. Jedeš na Invíčko s  tím, že chceš pomáhat a
něco ze sebe dát a po víkendu zjistíš, že jsi ještě víc
dostala. :-)

 

Vzpomeneš si na nějaký konkrétní zážitek,
který ti z Invíček utkvěl v paměti?
Je těžké vybrat jen jeden zážitek. Moc ráda
například vzpomínám na taneční večer, kdy
jsme všichni společně tančili a řádili
v různých maskách a bylo nám společně víc
než dobře. :-)



Marie Kuthanová

Integrační víkendy
z pohledu účastnic

Maruška jela poprvé na Invíčko v roce 2017, ale od té
doby s námi pravidelně jezdí a je věrnou účastnicí. 
 
Proč ses přihlásila na první Invíčko?
Nikdy předtím jsem neměla možnost se zúčastnit
podobné akce, takže mi to přišlo jako dobrá příležitost
a zkušenost. Doufala jsem, že se zde naučím být
trpělivější a vnímavější, což se myslím podařilo. Na
druhou stranu jsem se také docela bála, jak to celé
bude probíhat. No a teď se těším na každé další Invíčko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co se ti na Invíčkách líbí a v čem ti přijdou jedinečná?
Rozhodně se mi líbí ten osobní přístup. Každý klient má
svého studenta, takže se nikdo nemusí cítit osaměle.
Také zde panuje rodinná atmosféra a já osobně si na
každém víkendu odpočnu. Pro nás studenty je to
příležitost naučit se pracovat s různými typy lidí a také
zapomenout na každodenní starosti, což já velmi
ocením.

 

Vzpomeneš si na nějaký konkrétní zážitek,
který ti z Invíček utkvěl v paměti?
Moc ráda vzpomínám na své první Invíčko,
kdy za mnou přišla Lenička (klientka) a s
rozzářenýma očima se mě zeptala, jestli by
mi mohla něco učesat. Dělali jsme u toho
všelijaké blbosti a hodně jsme se nasmáli.



Nejbližší akce
Halahoje

20. 12. 2019 - FOTOGALERIE A HERNA - 18:00
Čajovna s možností shlédnutí fotek studentů
Katolického gymnázia a instruktorů Halahoje.
 
3. 1. 2020 - ČÍST HAVLA - 19:00
Diskuzní čajovna nad texty Václava Havla.
 
17. 1. 2020 - PUB QUIZ - 19:00
Soutěžní večer v podání Šimona a Marušky Bendových.

25. 1. 2020 - DĚTSKÝ KARNEVAL - 15:00
Halahojův dětský karneval, letos v tělocvičně
ZŠ Světlo (Demlova ulice).
 
31. 1. 2020 - Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
- 19:30
Životní cesta tuláka a písničkáře z Třebíče,
který jde 3600 km pěšky z Brna do Porta.
Čajovna s Onderou Herzánem.

Více na stránkách
www.halahoj.org

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

