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Halahoj pořádal v předešlých letech akci za akcí, na celý rok jsme
měli přehled, co který víkend bude, kam se pojede, co vše se tam
zažije. A další víkend znovu. Od března letošního roku začala nová
éra přesouvání a rušení akcí, a nejistoty, zda něco naplánované
opravdu bude. O to víc si pak člověk váží, že přesunutá akce se
nakonec může uskutečnit, že se opět člověk potká s lidmi, které
má rád, že zažije nová dobrodružství a mohou vzniknout nové
přátelské vztahy a v srdcích zůstanou vzpomínky.
Možná je to i čas, který máme více prožít se svojí rodinu, se  svými
blízkými, sami se sebou. Možná se zastavit, rozhlédnout a vykročit
po nové cestě, kterou jsme zatím v tom uspěchaném běžném
čase nestačili zahlédnout.
Přeji nám, ať nynější čas co nejvíce naplníme a proměníme v něco
dobrého a vykročíme po opravdové nové cestě.
Pěkný barevný podzim přeje 

Vítek Oplatek a HALAHOJ

Zprávy a fotky 
z proběhlých akcí
Školní kroužky
Rozhovory
s Vaškem Hessem
a Bibi Lukáškovou
Zlaté Lavičky
Nabídka mikin
a triček Halahoje
Prosba o pomoc

CO NAJDETE V TOMTO
ČÍSLE?Dobrý ahoj den.



Letní tábory 2020

V letošním roce
proběhlo 11 letních
táborů - pobytové,

příměstské, vodácké a
putovní - kterých se

zúčastnilo
více než 300 dětí.



Pro letošní školní rok bylo přijato třicet šest studentů do Školy čar a kouzel v Bradavicích, aby zde
nastoupili do prvního ročníku. Nejdříve se ocitají v Příčné ulici, kde si musí zaopatřit nutné pomůcky
potřebné ke studiu – seznam už dostali dříve v zapečetěném dopisu přímo od vedení Bradavic. Poté, co se
rozloučí s Fredem a Georgem, tak už míří přímo do bradavického hradu.
Už se setmělo, pochodně jim ozařují cestu přímo do Velké síně. Zde za svitu levitujících svíček přivítají
studenty všichni vyučující i samotný ředitel Brumbál. Nechybí ani Moudrý klobouk, jenž každého prváka
přiřadí do jedné ze čtyř kolejí.
Další den potkávají pana Filche a dostávají soví poštu. Studentům je k dispozici aktuální vydání Denního
věštce, poté už začíná dopolední výuka. Prváci navštěvují širokou škálu předmětů – od kouzelnických
pokusů, létání na koštěti až po dějiny čar a kouzel, které vyučuje profesor Ulrik.  Krátce před obědem už ve
Velké síni visí barevné vlajky všech čtyř kolejí. V jedné z úvodních hodin dostali prváci základní sadu
sběratelských karet čokoládových žabek, pomocí kterých mezi sebou svádějí napínavé souboje.
Studenti se postupem času dozvídají, že dříve existovala pátá kolej. Její zakladatel, Zakhar Černovír, se stal
velmi mocným čarodějem, proto byl velkou čtyřkou zaklet a veškeré informace o něm a jeho koleji byly
zničeny. Nyní však Bradavicím hrozí nebezpečí a prváci věří, že jim ho Zakhar pomůže odvrátit. Proto
zakletého čaroděje osvobozují, ale ještě omámeného Zakhara si okamžitě odvádí Ulrik a zcela odčerpá
jeho magickou sílu.
Výuka probíhá stále dál. Po výuce se studenti rozhodují varovat ředitele Bradavic před Ulrikem a jeho silou.
Brumbál jim však poděkuje a pošle je pryč. Profesor Ulrik nelení a chce získat i Brumbálovu čarodějnou
moc. Studenti jsou svědky čarodějného souboje, za obrovských záblesků slyší oba kouzelníky vykřikovat
magické formule. Poté, co nastane klid, tak prváci prohledávají pracovnu ředitele a na základě důkazů
zjišťují, že Brumbál s Ulrikem jsou nyní v Bludišti Hlavolamů.
Další den se společně vydávají do nebezpečného místa, které hlídají již zesnulí čarodějové. Zde nalézají
Brumbála a i s ním Bludiště v pořádku opouští. Na počest osvobození ředitele  Brumbála je uspořádán
famfrpálový turnaj. Ulrik je pořád v Bludišti, ale všem je jasné, že dříve nebo později najde cestu ven. Jeho
přítomnost by neznamenala pro Bradavice nic dobrého – profesor dějin už získal magickou sílu mnoha
čarodějů.
Proto se všichni, včetně prváků připravují na nevyhnutelné střetnutí. Rozestavují obranu Bradavic a sesílají
obranná kouzla. Začíná bitva – Ulrikovy jednotky pomalu, ale jistě postupují k bradavickému hradu. Podaří
se jim prolomit hradby a začíná nejdůležitější a finální fáze bitvy. Po úporném boji je Ulrik poražen – je mu
sebrána jeho magická moc a Bradavice jsou zachráněny.

Poslední tajemství Bradavic
Jan Menšík

Díky tomuto článku a všem
hlasujícím  lidem se nám
podařilo vyhrát 2. místo

v táborové soutěži, kterou
vyhlásila Rada dětí a mládeže

kraje Vysočina. Děkujeme!



Na faru ve Velkém Újezdu přijelo 11. 9. 2020 22 dětí. 8 spolužáků
jsme museli nechat doma v karanténě kvůli koronaviru. My
šťastlivci jsme si po příjezdu sotva stačili složit kufry a už jsme
měli první aktivitu -  museli jme na faře najít ložnice, obejmout
vedoucí a spoustu podobných úkolů. Poté jsme zjistili, že se
opravdu nudit nebudeme a měli jsme pravdu...
První den jsme si poslechli přednášku o první pomoci a pak jsme si
mohli vyzkoušet, jestli ji dokážeme uplatnit v praxi na třech
stanovištích. Ve čtvrtek nám na biologický den přijely posily
učitelky biologie a s nimi jsme vyrazili k nedalekému rybníku, kde
jsme lovili živočichy a na závěr opékali buřty.
Celé čtyři dny byly naplněné skvělým programem, např. vyrábění
masek, povídání s ředitelem, fotbal, F.F.V.U (filmový festival
Velkého Újezdu) a spoustu dalších. Kromě her byl pro nás
připraven i duchovní program, který vytvářel náš spirituál Vojtěch
Loub. Předposlední den jsme měli mši svatou a každé ráno
nepovinnou ranní mši. Vojtěch pro nás nepřipravil jen duchovní
program, ale i hraní na kytaru, zpívání a a ukázal se i jako dobrý
fotbalista. Adaptační kurz splnil svůj účel - všichni jsme se
seznámili, poznali i skvělé vedoucí a užili si 4 dny volna v přírodě.
Chtěli bychom poděkovat hlavně Vítkovi Oplatkovi, který celý
adaptační kurz připravil, jeho týmu, kuchařce, která nám po celou
dobu vařila skvělá jídla a všem, co se ho zúčastnili a užili si krásné
počasí a kamarády.

Adaptační kurz 1.A
Kateřina Bartošová

V poslední krásné letní dny se naše třída zúčastnila
třídenního adaptačního kurzu ve Velkém Újezdě u Jemnice.
Skvělé prostředí a báječné hry nás nejen ohromily, ale
dokonale seznámily, a to nejen nás jako spolužáky, ale nás
i s paní učitelkou, která se s námi hrdinně zapojovala do
nejrůznějších aktivit, za což jí moc děkujeme.
Nechybělo ani výtečné jídlo a skvělí instruktoři pod
vedením pana Oplatka. Moc děkujeme za úžasnou
atmosféru plnou srandy a zamýšlení, díky které jsme se
dokonale poznali a užili si spolu první tři dny na naší
společné čtyřleté cestě.

Adaptační
kurz prima
Mariana Matějková,
Nela Sochorová



Zlatá lavička

Udílení výročních cen Halahoje Zlatá lavička vyplývá z potřeby
zviditelňovat a odměňovat práci instruktorů naší organizace,
kteří věnují své úsilí a volný čas péči o její růst a rozvoj. 
Každoročně je v tajném hlasování "akademiků" (členů
Halahoje a zároveň aktivních instruktorů) volena akce roku,
osobnost roku, počin roku a hra roku (ta letos nebyla).
Slavnostní vyhlášení probíhalo vždy na plese Halahoje, ale
vzhledem k tomu, že letos ples neproběhl, tak neproběhlo ani
slavnostní vyhlášení. Nicméně hlasování proběhlo a zde jsou
výsledky Zlaté lavičky za rok 2019.

POČIN ROKU
Vítěz: Nákup nové turistické základny Strojatín
Užší nominace: Kostkohraní - nová velká akce pro rodiny s dětmi, Zapojení do šablon a získání
finančních prostředků z dotací EU

OSOBNOST ROKU
Vítěz: Maruška Bendová
Užší nominace: Vojta Palát, Šimon Benda

AKCE ROKU
Vítěz: Kostkohraní
Užší nominace: Údolí pistolníků, Jak vycvičit draka

Šlak II.

Poslední víkend v září
proběhlo Školení
Lanových AKtivit ve
Žďárských vrších pod
vedením Tadeáše
Nováka. Účastnici si
ho užili nejen ve
vnitřních prostorách,
ale i venku na
skalách.



Biskupství brněnské, které vlastní areál Katolického gymnázia Třebíč, uzavřelo s gymnáziem v roce 2019
novou nájemní smlouvu, kterou výrazně zvýšilo částku nájemného, a současně z této smlouvy vyplynula
povinnost dořešit podnájemní smlouvy se všemi subjekty, které tento areál také dlouhodobě užívají. Kvůli
tomu jsme my od ledna letošního roku nuceni platit nájem za Domeček, který jsme dosud užívali zdarma
jen za náklady na energie. Nájemné za Domeček činí ročně 100 000 Kč a poměrově část připadající na
Halahoj vychází letos na 40 000 Kč. Nově také pronájem Domečku jiným subjektům bude moci uzavírat
pouze škola. Dříve byly tyto platby za ubytování příjmem Halahoje (cca ročně 15 000 Kč).

Další skutečností, na kterou jsme museli reagovat, je to, že Katolické gymnázium, jako všechny církevní
školy, nemělo nárok na výrazně navýšené financování, které měly všechny veřejné základní a střední školy
od roku 2020. Aby bylo možné udržet vyrovnaný rozpočet školy, školního klubu (ŠK) a střediska volného
času (SVČ), došlo ke snížení počtu pracovníků majících na starosti volnočasové aktivity na KG od září 2020
ze tří na dva.

V minulých dvou letech, kdy vznikalo SVČ a ŠK, tak této situaci nic nenasvědčovalo, proto jsme si mohli
dovolit koupit hájovnu Strojatín. Zadlužili jsme se půjčkou u spousty lidí a pustili jsme se do rozsáhlé
rekonstrukce, která je financována ze sbírky, která proběhla při nákupu Strojatína (část peněz šla na nákup,
část peněz na rekonstrukci). Děláme také vše proto, aby zde první tábory byly už v létě 2021.

Stáli jsme před otázkou co dál. Zda se smířit, že mnohé standardy, na které jsme byli v Halahoji zvyklí, už
nebudou nebo jít opět do toho, tak jako v letech 2015 - 2018, a mít pod Halahojem vlastního zaměstnance.
Rozhodli jsme se udržet stávající stav a jít do toho, pokračovat v té kvalitě, na kterou jsme zvyklí. Jsme
přesvědčeni, že děti a mladí lidé za to stojí. Nyní jsme v situaci, kdy musíme získat peníze na jednoho
pracovníka, dobudovat základnu Strojatín, začít vracet peníze lidem, kteří nám je na nákup půjčili, a uhradit
nájem i s energiemi za náš Domeček. A do toho situace s Covidem, kdy mnohé tradiční akce nemůžeme
uskutečňovat, či zájemci na základnách se musí odhlašovat z důvodů vládních nařízení, tedy pak i příjmy
pro nás jsou nižší.

PROTO SE OBRACÍME NA VÁS, NA VELKOU RODINU HALAHOJE, S PROSBOU O POMOC.

Máme představu, že by mohl vzniknout velký spolek HALODÁRCŮ, kteří by se každoročně spojili a uhradili
částku - HALODAR - potřebnou na nájem, případně na pokrytí energií v Domečku. Dovolujeme si Vás oslovit
s prosbou o finanční dar, ať už v podobě jednorázové částky nebo trvalého příkazu, v jakékoliv výši. Na FB
má naše stránka přes 1 000 přátel, tedy kdyby každý daroval Halahoji částku ve výši 50 Kč, tak by byl celý
letošní problém vyřešen. Prosíme o pomoc a pevně věříme, že budeme vyslyšeni, že nám opět pomůžete,
jako už tolikrát. Děkujeme!

Halahoj a Mgr. Vít Oplatek - předseda zapsaného spolku



Novinky na Strojatíně
Od začátku letošního roku proběhlo na Strojatíně bezpočet
brigád, na kterých se podařilo udělat spoustu práce: rozvody
elektřiny, kadibudky, střecha na kůlnu, oškrábat stěny,
omítnout stěny, postavit stěny, uklidit v celém areálu, pořezat
dřevo, vyrobit  nové podsadové stany, vyhrabat a zahrabat
nové septiky, posekat a shrabat trávu, odvézt spoustu
nepořádku a harampádí, udělat stropy... a spoustu dalšího. 
Na Strojatíně také pracují různé firmy a řemeslníci, kteří udělali
nové topení, vyměnili okna a dveře nebo dělají omítky. Tyto
práce jsou možné jen díky půjčkám a darům od lidí, kteří nám
přispěli na nákup Strojatína.

Všem lidem, kteří nám
na Strojatíně

pomáhají,
moc děkujeme
za jejich práci

a pomoc!



Mikiny a trička
Halahoje

Letošní rok můžete sobě nebo někomu jinému
udělat hodně pěkné Vánoce! 😊
Po několika letech budeme opět nechávat
potisknout mikiny (a trička) s logem Halahoje.
Vepředu bude oranžová "packa" a vzadu bílý
nápis Halahoj, taktéž s oranžovou packou.

Cena mikin: 540 Kč
Cena triček: 315 Kč

černá
námořnická modrá
královská modrá
burgundská červená

černá
námořnická modrá
královská modrá

 Nabídka barev mikin:

Nabídka barev triček:
Objednávky:

https://www.kraloveskoly.cz/kgt/

Objednávat můžete do 1. 11. 2020.

Následující den se eshop uzavře. Oblečení si
objednávejte sami na odkazu výše.

Objednat si můžete také
mikiny, trička, tašky

nebo batoh
Katolického gymnázia!

https://www.kraloveskoly.cz/kgt/


Berenika Lukášková

Představujeme členy
vedení Halahoje

Bibi je aktivním členem vedení Halahoje od roku 2017, ale
Halahoj zná už od svých studijních let na KG Třebíč. Zde
nám odpověděla na několik otázek.

Jak ses dostala k Halahoji?
Mojí první akcí byl myslím třídní teambuilding. Byla jsem
tehdy vyplašený primánek a takto zpětně si na jeho
průběh moc přesně nevzpomínám. Ale dokonale si
pamatuji, jak jsem se tam bavila a jak skvěle jsem se
během TTčka cítila. Z druhého TTčka jsem si odnesla
další spoustu skvělých zážitků a snad ještě lepší pocit. No
a tato kombinace (úžasné zážitky a skvělý pocit) mě
provázela na všech akcích pod Halahojem. Není tedy divu,
že jich v mém kalendáři notně přibylo. A když už jsem
vyrostla z role účastníka, kde jsem nasbírala spoustu
zkušeností, začala jsem vymýšlet a realizovat akce pro
druhé. A ten skvělý pocit a zážitky si z nich odnáším
doteď.

Čím se v Halahoji zabýváš?
Na podzim pořádám spolu se sestrou Poselství ze Stínadel. Do toho
společně s týmem vymýšlíme a realizujeme podzimní víkendovku. Pak
přijde chvilka oddychu a od jara se věnuji přípravě letního tábora pro
primu až kvintu. Ob dva roky se mi daří realizovat zážitkovou
zdravotnickou akci M*A*S*H. A v mezičase pomáhám na menších
akcích ať už v přípravném týmu, nebo v roli pomocníka při průběhu. A
taky během roku trávím hodně času na poradách. S jednotlivými týmy,
s vedením, s jednotlivci… Hodně času. 😊

Co tě na Halahoji baví?
Těch věcí je několik, ale nejdůležitější je asi úžasná parta lidí, která mě
na akcích obklopuje. Je skvělé sledovat, jaké věci dokážou tito lidé
vymyslet a zrealizovat. Je to pro mě nekonečný zdroj inspirace a elánu
do života. V takovémto kolektivu je radost se pohybovat a jsem
neskonale ráda za přátelství, která jsem zde navázala.
Jsem Halahoji také neskutečně vděčná za to, že se zde můžu
realizovat ve všech možných směrech, učit se nové, vnitřně růst a
zkoušet nové věci. Díky své práci pro lidi mám příležitost zažít tolik
skvělých věcí, že by vystačily na vícero lidských životů.









Kroužky ve šk. roce 2020/2021

* Do kroužku se mohou přihlásit i studenti jiných škol.
** Takto označené kroužky jsou zdarma, avšak absence je potřeba omlouvat zákonným zástupcem.

Přihlášky či informace o kroužcích zjistíte u Zdeňka Žandy (tel.: 603 914 583; email: zzanda@kgtrebic.cz).

Almanach Mrákotína
V letošním roce vyšel almanach k výročí 50 let
táboření na Mrákotíně u Dolního Mrzatce.
V almanachu si můžete přečíst o objevení tohoto
tábořiště, o jednotlivých táborech a o vzpomínkách
táborníků. Almanach můžete zakoupit buď v Domečku,
v Knihkupectví Jakuba Demla nebo v Antikvariátu
Arcanum.



Václav Hess

Představujeme
členy vedení
Halahoje

Vašek sice ještě není právoplatným
členem vedení Halahoje (zvolen může být
až od 18 let), ale účastní se porad vedení
jako  zástupce za studenty Katolického
gymnázia.
A je také věrným účastníkem a  občas už
i instruktorem Halahoje.

Jak ses dostala k Halahoji?
K Halahoji jsem se dostal, když jsem byl v
primě a dostala se ke mně nabídka jet na
víkendovku s názvem Arkham horor a já
si řekl že to zkusím. A když jsem se vrátil,
byl jsem z toho nadšenej, byla to ta
nejlepší víkendovka, na který jsem kdy
byl. A po táboře Řím jsem si byl jistej, že
chci začít s Halahojem jezdit na víc akcí.
A tak se i stalo. 😊  

Čím se v Halahoji zabýváš?
Do nedávné doby jsem s Halahojem na akce jezdil jenom
jako účastník, ale teď už se karta začíná obracet a místo,
abych si jen užíval program připravený někým jiným,
začínám čím dál více programy připravovat. A tenhle rok
jsem taky začal vést každý pátek oddílek pro malé děti. 

Co tě na Halahoji baví?
Na Halahoji mě baví skvělá parta lidí, kterou mám jako
druhou rodinu a taky to, že díky Halahoji nestrávím svůj volný
čas trčením doma, ale využiji ho smysluplně.



Pozvánky na akce

18. 12. 2020 - SITTAAK
 Setkání členů a instruktorů Halahoje.

Akce se budou konat, pokud to dovolí současná
situace a nařízení vlády.




