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Tak křičeli účastníci ve vlaku v loňském roce, když jsme se vraceli
ze zimní expedice v době jarních prázdnin, a dozvěděli jsme se     
 o vyhlášení "covidové školní výuce". Ta nenadálá změna se však
protáhla na celý rok. I pro Halahoj nezvyklé dlouhé období, když
jsme nejprve akce přesouvali na nové podzimní termíny a pak
jsme je rušili úplně. Dnes věřím, že ti stejní lidé, kteří si prožívají 
 "takřka dva roky prázdnin" už doma křičí, hurá, hurá, těšíme se do
školy. Stejně tak i my v Halahoji se moc těšíme na letní tábory či
na podzim, kdy opět snad vše už bude tak jako dřív. S příchodem
jara, slunce, mám pocit, že přichází i naděje na nový začátek
všeho.
 
Pěkné prožití Velikonočních svátků přeje

Vítek Oplatek a HALAHOJ

Zprávy a fotky 
z proběhlých akcí
Rozhovor s Honzou
Menšíkem a Vláďou
"Prófou" Větrovcem
Úvaha Filipa Hessa

CO NAJDETE V TOMTO
ČÍSLE?

Hurá! Hurá! Budeme mít prázdniny!



Zdravím, přátelé. Pokud náhodou nežijete někde úplně mimo civilizaci, tak už jste asi postřehli, že náš celý
svět sužuje covidová epidemie. Je to dosti nepříjemná záležitost a všichni bychom si raději venku užívali
slunce, jezdili na akce nebo rozvíjeli mezilidské vztahy, místo toho abychom byli zavřeni doma a nemohli
ani pořádně vytáhnout paty z domu. Toto období má určitě spousty nevýhod, které slýcháme nebo
prožíváme každý den. Ale nemusí být všechno tak strašně moc negativní. Má to i svá pozitiva, a právě na
ně bych se zde rád podíval.
Máme na vše více času. Hned první a podle mě úplně nejlepší výhodou je čas. Dříve, když jsme ráno
vstávali v šest, vyrazili jsme do školy nebo práce, strávili zde celé dopoledne (samozřejmě i část
odpoledne), pak někteří z nás chodili do kroužků, nebo měli nějaké povinnosti na jiném místě než doma,     
 a stávalo se, že jsme dorazili k našemu příbytku, když už se smrákalo nebo byla dokonce tma. A nyní ráno
vstaneme někdy v osm, někdy v devět, sedneme si k našemu stolu, můžeme si donést snídani k hodině      
 a učíme se z pohodlí domova. A pak skončí škola a my máme až do večera čas jen a jen na zábavu.
Můžeme dohnat spousty věcí, které jsme normálně nestíhali. Já jsem si třeba například obarvil všechny
figurky do jedné stolní hry, což bych za normálních podmínek absolutně neměl šanci stihnout, ještě za tak
krátkou dobu, za jakou jsem to dokázal. A takových věcí je spousty. Nedočtené knihy, posilování, deskovky,
které už jsme dlouho nevytáhli, trénování na hudební nástroj… Určitě jste něco takového měli, k čemu jste
se nemohli dostat přes stálý nedostatek času, a teď jste se do toho s chutí pustili. I když u mě někdy platí
rovnice čím víc času, tím víc prokrastinace, tak si myslím, že je to ideální doba na dodělávku všeho
možného. 
Můžeme se víc věnovat rodině. Toto trochu spadá pod předchozí odstavec, ale díky času, který máme,
můžeme se víc věnovat svým blízkým. Jen si vzpomeňte, kdy naposledy jste strávili tolik času s rodinou. Já
jsem třeba za toto nepříliš pozitivní období byl víckrát na procházce s rodinou, než za posledních pět let.   
 A věřím že to máte podobně. Využijte toho a věnujte se svým blízkým. Stojí to za to.
Máme mnoho zkušeností. Možná vás toto vůbec nenapadlo, ale kdybych vám před rokem řekl, že zde bude
epidemie a že se stane, to co se stalo, hodně z vás by mi nevěřilo. A hodně z nás by si ani nedovedlo
přestavit, jak taková epidemie probíhá. A nyní známe, jak funguje nouzový stav, víme, jak se šíří viry, jak se
správně umývat a dodržovat hygienu, a hlavně víme, že se to dá celé nějak přečkat. Že, i kdyby mělo přijít
něco horšího a museli bychom dodržovat kdoví co, věděli bychom, že to není tak strašné, jak to zní, a že se
to dá celkem zdravě přežít. A hlavně, až jednou budete mít prapravnuky, můžete jim toto celé povyprávět   
 a oni budou jen valit oči.

Covidová pozitiva
Filip Hess

Šetříme životní prostředí. Továrny nepracují na maximální
výkon, nikam se necestuje, což znamená méně škodlivých
látek do ovzduší, méně hozených odpadků do přírody atd...
Příroda se nyní může regenerovat po tom všem, co jí
lidstvo napáchalo. Díky tomu se zlepšil vzduch všude po
světe, ohrožená zvířata se zpět vrací na místa, kde už
dlouhou dobu nebyla spatřena, a celkově covidová
epidemie má dosti pozitivní vliv na životní prostředí. Jen
se běžte podívat a zjistíte, že přírodě se tenhle rok
obzvlášť daří.Doufám, že jsem vám alespoň trochu zvedl
náladu, a snad už to vše skončí, abychom se zase mohli
někde potkat. Držte se.         



Jan Menšík

Představujeme
členy Halahoje

Honza s námi začal jezdit na tábory v roce 2013.
Od té doby už se vypracoval do role instruktora,  
 letos bude hlavním vedoucím příměstského
tábora.

Jak ses dostal k Halahoji?
Za to může moje mamka. Když učila na Katolickém
gymnáziu, tak se svoji třídou jezdívala na vodu – na
Dalešickou přehradu. První rok jsem pouze přespal
na břehu, další rok už jsem měl jet. Ale zrovna v tu
dobu byly povodně, a tak jsem strávil večer             
 s ostatními v Domečku. Vojta Palát si tehdy
připravil hru, ve které jsem nechal vybuchnout
druhou loď (asi i s lidmi). Když mi bylo 14, tak mě
mamka přemluvila, abych jel na dětský tábor na
Mrákotíně – na Tikal. Líbilo se mi tam, ve stejný rok
jsem se ještě zúčastnil víkendovky a Stínadel, až
jsem se stal pravidelným účastníkem akcí
Halahoje.

Čím se v Halahoji zabýváš?
Rád se účastním aktivit, které jsou s Halahojem
spojené. Nemusí to být jen tábory, adaptační kurzy
či různé víkendy, ale třeba i různé brigády, zvlášť
poslední dobou na Strojatíně. Vlastně je úplně
jedno, o jakou akci se jedná – když jsou tam dobří
lidé, na které je v Halahoji těžké nenarazit, tak je
zábavou třeba i hrabání trávy. 

Co tě na Halahoji baví?
Halahoj je organizace, která mi doslova ovlivnila
život. Zjistil jsem o sobě spoustu nových věcí,
poznal jsem zde nové kamarády. Zjistil jsem, že
mě naplňuje práce s dětmi, tak jsem se rozhodl
stát učitelem na prvním stupni. Halahoj mi do
života dal mnoho, a tak se mu to snažím oplácet,
protože věřím, že to co dělá, má smysl.



Stalo se
Loňské Poselství ze Stínadel
proběhlo v nové covidové
variantě. Do uliček a zákoutí
Stínadel se vypravilo kolem
50 skupinek. Akce probíhala
od 28. 11. do 6. 12. 2020.
Během této doby účastníci 
 plnili přichystané úkoly         
 v židovském městě. Tři
vylosované skupinky získaly
ceny od Sdružení přátel
Jaroslava Foglara (Halahoj
je jeho pobočkou). 

Na Strojatíně od podzimu
práce hodně pokročily. Byly
vybetonovány a odizolovány
podlahy, pracuje se na
nových stropech a už se
začalo i malovat. Probíhají
také venkovní úpravy terénu.
Velké poděkování patří všem
brigádníkům, kteří nám na
Strojatíně pomáhají!



Virtuální muzeum
staré Třebíče
Před rokem vznikla na facebooku skupina lidí
(dnes má už přes 7 000 členů), která společně
vytváří ze starých fotografií a pohlednic virtuální
muzeum staré Třebíče. Kromě mnoha zaniklých
míst a okolí se zde občas objevují fotografie
našich škol - bývalé pod Bazilikou (fotografie
vpravo) či i té současné u Jejkova. Tak Vám
přinášíme několik fotografií, jak naše školy kdysi
vypadaly.

1950 - Poustevna
v Kapucínské

zahradě byla pod
klášterní zdí pár

desítek metrů
západně od

mauzolea rodu
Osovských

z Doubravice. 
Na místě kapucínské

zahrady je dnes zimní
stadion, poustevna

byla zhruba mezi
bočním vstupem

a WC.
 



Čím se v Halahoji zabýváš?
V Halahoji jsem si prošel snad všemi fázemi,
které tam člověk může zažít. Začínal jsem
jako účastník víkendovek, pak jsem vařil čaje
v čajovně, párkrát jsem si zapřednášel, vedl
jsem tábory se Zdendou, dělal jsem vlastní
víkendovky… A teď je mojí hlavní činností
pomoc na Strojatíně při rekonstrukcí
hájovny. Snažil jsem se tam jet pokaždé,
když jsem měl čas, a ono se to zúročuje.
Když někdo dělá pro druhé dobré věci, tak
věřím, že si toho ten nad námi všímá             a
pomáhá skládat jednotlivé dílky do sebe.    S
partnerkou kupujeme domek, který je          v
podobném stavu jako byl původně Strojatín,
takže můžu využít to, co mě Strojatín naučil.
Jednotlivé etapy rekonstrukce si dokážu
snadněji představit. Bez Strojatína bych asi
do podobného bláznovství nešel, nebo bych
o tom hodně, hodně, hodně dlouho
přemýšlel. Teď už mi zbývá snad jen jednou
přivést do Halahoje své děti a všechny fáze
budou vyčerpány…

Co tě na Halahoji baví?
Tím, co mě na Halahoji baví nejvíc, jsou lidi.
Potkal jsem v něm skupinu podobně
naladěných lidí, ke kterým se moc rád
vracím. To je podle mě asi největší hodnota,
kterou Halahoj dává dohromady a která pak
zase dává dohromady Halahoj. Lidi, kteří
chtějí druhým něco předávat, něco je učit     
 a kteří pro druhé udělají první poslední.

Vladislav "Prófa" Větrovec

Představujeme
členy Halahoje

Prófa v současné době pomáhá hlavně na naší
základně na Strojatíně, ale s Halahojem už má hodně
odžito.

Jak ses dostal k Halahoji?
To už je docela dávná historie, která sahá pomalu do
doby, kdy poštu rozvážel pošťák ve voze taženém
koňmi. A teď vážně. Když už jsem nebyl velké vlče, ale
malý skaut, šel jsem do vodáků k Víťovi Oplatkovi.
Když pak jeho oddíl končil a Víťa rozjížděl Halahoj, tak
velká část mého nového oddílu byla zároveň ve
čtyřicet trojce a v Halahoji.



Co teď děláme?

Almanach Halahoje
k 20. narozeninám

Jelikož kvůli covidové pandemii nemůžou probíhat skoro žádné akce,
tak jsme se intenzivně vrhli na zpracování historie Halahoje. Vznikly tak
další fotoknihy (zpracovány jsou do roku 2002) a chystá se ještě jedna
fotokniha z roku 2001, která bude mapovat předchůdce Halahoje a jeho
vznik. Celkově se věnuje věcem, na které v běžném provozu nebylo tolik
času.
Do prázdnin žádné akce (kromě menších brigád na Strojatíně)
neplánujeme, ale přípravy na tábory probíhají v plném proudu, hlavně
formou online porad (online proběhla i porada vedení Halahoje).

Příští rok oslaví Halahoj už své 20. narozeniny! Chystáme proto,
mimo jiné, almanach, který bude sestaven z té velké škály různých
akcí, které Halahoj za svou dvacetiletou historii pořádal.
Budou zde také vybrané zážitky z pohledu instruktorů i účastníků.
Pokud se chcete zapojit, tak můžete posílat své texty (cca polovina
strany A4) na téma: "Silný moment, zážitek, s Halahoj, který mě
ovlivnil" na mail: oplatekv@atlas.cz.
Díky za Vaše příspěvky!




