
 

 

 

 

 

 

 

 

DOBRÝ AHOJ DEN… 

Vítám Vás na stránkách druhého čísla našeho Zpravodaje, který přichází v čase 

Vánoc. Děkujeme všem, kteří jste nám napsali, za pozitivní ohlasy na první číslo. 

Jsme rádi, že i během toho poměrně krátkého času se uskutečnilo mnoho věcí    

a akcí, se kterými Vás zde opět můžeme seznámit. Na úvod mi dovolte jeden 

příběh. 

Jedna žena, která byla velmi chudá, našla vejce. Celá rozradostněná zavolala svého muže           

a děti a rozvíjela svou fantazii. „Všechny naše starosti jsou pryč. Koukněte, našla jsem vajíčko. 

My ho nesníme, ale dáme ho k sousedově kvočně, která sedí na vejcích. Brzy se nám vylíhne 

kuřátko, z kterého se stane slepice. My samozřejmě slepici nesníme a ona nám snese spoustu 

vajíček. A z těch vajíček budou další slepice, které nám budou snášet plno dalších vajec.         

Tak budeme mít hodně slepic i hodně vajec. Ale my nesníme ani slepice, ani vajíčka, my je 

prodáme a koupíme si telátko. Z telátka si vychováme kravičku. Kravička nám dá další telátka, 

a tak budeme mít krásné stádo dobytka. Toto stádo prodáme a koupíme si pole, pak ho 

prodáme a koupíme…, koupíme a prodáme…“. 

Žena byla tak zaujata svými nápady, že prudce mávala rukama. Vajíčko jí vypadlo z ruky              

a rozbilo se o zem. 

Často si děláme tolik předsevzetí 

jako tato žena: „Udělám… 

Řeknu…“ Ale jak míjejí dny a roky, 

neuděláme nic. 

Přejeme Vám i nám, ať se nám daří 

opravdu splnit ta předsevzetí, která       

si budeme stanovovat do dalšího roku, 

ať překonáváme lenost, máme otevřená 

srdce pro druhé a dokážeme se řídit 

heslem, že NEDOSAŽITELNÉ JE JEN 

TO, O CO SE NEPOKUSÍME. 

Požehnané Vánoce přeje 

Halahoj a Vít Oplatek 

Zima 2017 / 2018 



POSELSTVÍ ZE STÍNADEL 

 

Veliké a děsivé tajemství leželo zaprášené někde ve spleti ulic města, tajemných zákoutích, 

dvorech a věžích. Tajemství, kolem kterého přecházely celé generace hochů.  

Ale mnohá tajemství bývají nakonec odhalena. A tak tomu bylo i nyní. V podvečer                    

24. listopadu vyběhlo do Stínadel, Židovského města v Třebíči, jedenáct skupinek dětí. Byli 

požádáni Losnou, aby objevili tajemství Stínadel, které by mu pomohlo v boji o velké vontství. 

Z počátku se zdálo, že propletené uličky nic nevydají, ale postupně se před účastníky začala 

rozplétat děsivá historie. V průběhu večera sledovali část života Karla Dymoráka. Od jeho 

vyhoštění z party, kterou domněle zradil, přes jeho zběsilý úprk před bývalými kamarády,       

až po jeho nešťastnou nehodu na půdě jednoho z domů a smrt. Na konci večera stanula každá 

ze skupinek před pozůstatky Karla Dymoráka a jeho dopisem na rozloučenou.  

A na dvě nejrychlejší skupinky čekal zápas o velké vontství. Před vontskou radou se utkaly     

ve třech zkouškách. Ve zkoušce znalostí mohla ještě skupinka spolupracovat, ale pak už vše 

leželo na bedrech vůdců. Ti spolu bojovali ve zkoušce síly. A o tom, kdo příští rok povede 

Stínadla, rozhodla nejtěžší zkouška – vytažení ježka z klece. Tu nejrychleji zvládla Betty 

Lukášková a stala se tak Velkým Vontem. A když dosavadní Velký Vont předal vládu novému, 

usínali jsme s klidem v srdci, neboť Stínadla mají dalšího schopného vůdce. 

Večerní hra v ulicích Třebíče, Poselství ze Stínadel, se koná již od roku 2001 a letos tedy 

oslavila své šestnácté výročí. Jménem i obsahem se snaží přiblížit tvorbu Jaroslava Foglara        

a obsah knih, vyprávějících příhody Rychlých šípů při honbě za tajuplným ježkem v kleci. 

Halahoj při realizaci této akce spolupracuje se Sdružením přátel Jaroslava Foglara a její 

pobočkou v Třebíči. 

- Berenika Lukášková  



STUDENTI USPOŘÁDALI CHARITATIVNÍ KAVÁRNU 

 

Třída septima z Katolického gymnázia v Třebíči se chopila organizace Charitativní kavárny, 

jejíž výtěžek poputuje na východní Ukrajinu do míst zasažených válkou. Součástí akce byl           

i prodej panenek Motanek, které vyráběly ženy z těchto oblastí. Výtěžek činí naprosto 

neočekávaných 27 540 Kč.   

Od 8. do 10. prosince 2017 se jedna ze tříd Katolického gymnázia proměnila v útulnou 

kavárnu. Pro hosty byla připravena široká nabídka nápojů i sladkých zákusků. Mohli se posadit 

nejen ke stolům, ale i na pohodlný gauč, či na madračky na zemi. Příjemnou atmosféru v neděli 

podpořila i živá hudba v podání Rom  any Špačkové hrající na klavír a třebíčské kapely Endless 

Melody. 

Zájemci měli příležitost seznámit se s několika autentickými příběhy lidí žijících ve válečných 

oblastech Ukrajiny. Ty zprostředkoval Michal Kislicki zvaný Kody, jenž je už tři roky 

dobrovolníkem na Donbase a zakládajícím členem organizace Chuť pomáhat. Té poputuje 

veškerý výtěžek z Charitativní kavárny, aby jej mohla použít v místě potřeby. 

Specialitou a vlastně i hybnou silou k uspořádání celé akce byly Motanky – tradiční ukrajinské 

panenky, které vyráběly ženy z frontových měst. Jedná se o jeden z projektů organizace Chuť 

pomáhat. Tento projekt má za úkol pomoci místním finančně zabezpečit sebe i své rodiny. 

Charitativní kavárna není první akcí, kterou v rámci spolupráce s Chutí pomáhat tato třída 

uspořádala. S pomocí Studentského klubu Katolického gymnázia HALAHOJ už v roce 2015 

proběhl benefiční koncert s dražbou obrazů a od té doby studenti ve spolupráci s Halahojem 

pravidelně pořádají sbírky na podporu jednotlivých projektů. 

- Simona Trnková  



CESTA DO NEZNÁMA ANEB SEZNAMTE SE S KODYM 

 

Opusťte známý a pohodlný život v České republice a přesuňte se               

do neznáma na východě Ukrajiny, kde je válka. Je toho někdo 

schopen? Seznamte se s Kodym! 

Obyčejný kluk z Brna, vyučený elektrikář Michal Kislicki pracoval            

po škole 7 let po fabrikách. Jednoho dne se však rozhodl svůj 

rutinní život změnit. Rozdal své věci a s batohem na zádech vyrazil 

do světa. A bylo to právě stopování, které ho po pár měsících přivedlo až na východ Ukrajiny, 

aby se nějak zapojil do pomoci válkou postiženým lidem.  

Nové situace, lidé s jinou mentalitou, neznalost jazyka ... to vše ho stále odrazovalo na cestě 

novopečeného dobrovolníka. Ale Kody viděl, že tito lidé potřebují neodkladně pomoc              

a nemohl je nechat v nesnázích. Po čtyřech měsících prožitých v oblasti bojů zatoužil rozdělit 

svoji bolest také s dalšími lidmi otevřenými pomoci. 

Vrátil se tedy zpět do ČR a po řadě přednášek o válce, společně s novými přáteli založil 

neziskovou organizaci Chuť pomáhat. Od této chvíle se začalo z amatérské pomoci vyvíjet 

profesionální dobrovolnictví, které podporuje řada malých i velkých dárců v republice. 

Kody je motorem celé organizace, avšak nikdy nezapomíná na svůj tým, který netvoří pouze 

dobrovolníci, jež za ním přijíždí na frontu, ale také ti, kteří mu pomáhají v ČR shromažďovat 

finanční prostředky, aby bylo z čeho pomoc hradit. 

On sám se usadil ve Slavjansku, 50 km od frontové linie, odkud může aktivně koordinovat 

probíhající projekty pomoci a zároveň se kdykoliv zapojit do pomoci osobně. Postupně           

se z praxe učí, jak vymýšlet zajímavé projekty s hlubším smyslem a jak je otevřít širší české 

veřejnosti. 

Chutí pomáhat Kody doslova žije, a to co dělá, považuje za službu Pánu Bohu. Věří také,        

že i když si to za své prohřešky jistě nezaslouží, Bůh mu na Ukrajině nadělil překrásnou ženu 

Ksjušu a v tuto chvíli dvouměsíčního syna Kubíka – jeho cesta do neznáma se mu tedy 

rozhodně vyplatila. 

 

CO SE UŽ PODAŘILO 

 

Halahoj a Katolické gymnázium s Chutí 

pomáhat spolupracuje už od roku 2015 

a během té doby se díky Vám podařilo 

vykonat mnoho dobrého. Děkujeme 

Vám za Vaši štědrost a otevřená srdce!  

2015 
Chléb pro Ukrajinu 

Aukce v aule 
37 722 Kč 

2015 Materiální sbírka 
503 plyšáků, 21 brýlí, 

80 zubních kartáčků… 

2016 Tábory bezpečí 27 133 Kč 

2017 Tábory bezpečí 22 640 Kč 

2017 
Charitativní kavárna 

Prodej Motanek 
60 072 Kč 



OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ OD KODYHO 

 

Ahoj Halahoj! 

A vůbec kamarádi, dobrovolníci a všichni, kteří jste se zapojili do naší 

zimní pomoci lidem na ukrajinské válečné frontě. Chci vám poděkovat, 

ale ať to zní přímo od srdce... Páni!!! To jako fakt? Šedesát??? 60 000?! 

(pak se mi na tváři rozzářil úsměv a přišla chvilka rozjímání, kterých 

10 rodin díky dřevu od vás nebude tuhle zimu mrznout). 

Ale vážně... děláte mi velikou radost, stejně jako ji doufám děláte sobě. 

Nenoste moc nos nahoru, ale vnitřně, duchovně by vás to mělo po právu 

hřát.  

Všichni společně teď dáváme dohromady něco neuvěřitelného, něco, co se dneska jen tak 

nevidí. Každý sní o tom, jak se stane hrdinou, ale jen málokdo si skutečně umí všimnout té 

chvíle, kdy se jím máte stát. Vy jste si té chvíle všimli! 

A možná se vám dokonce zdá, že jste neudělali přece tak moc, ale není to pravda. Každý          

z vás se podělil tím, co měl a dal to dobrovolně. Studenti Septimy věnovali svoji energii a čas, 

Dárci svoje úspory... no a já asi někdy na frontě trochu riskuju... 

Každý dáváme, co nám Pán Bůh věnoval a dělíme se o to s těmi, kteří to dnes nemají. A to je 

hrdinské... pro mě je to, co děláte, dost hrdinské. 

Díky, že v tom pokračujete už třetí rok a díky, že hledáte cestu k tomu, jak být lepší – máte 

na to! Každý z nás se může stát andělem či jiným hrdinou podle gusta, stačí být vnímavý           

ke svému okolí a neupustit šanci pomáhat…  

Díky, za vaši Chuť pomáhat! 

Kody 😉  

Obě fotky jsou z roku 2015 – materiální sbírka a aukce v aule 



DESET LET S MRÁKOTÍNEM 

 

V květnu 2017 jsme oslavili DESET let od zakoupení turistické základny Mrákotín, 

kterou jsme mohli získat díky Vám všem, kteří jste nám v roce 2007 pomohli finančním darem 

či zapůjčením peněz na rok, pět či deset let. 

Velké   poděkování   patří  i  všem,  kteří  v  Mrákotíně   každoročně  brigádnicky pracují  

desítky hodin zdarma nebo darují materiální vybavení (nádobí, nábytek, kuchyňské spotřebiče, 

elektromateriál aj.), zajišťuji přepravu osob a materiálu nebo zde uskutečňují své akce, pobyty, 

školní výlety a tábory. Bez této velké pomoci by Mrákotín nemohl fungovat, rozvíjet se a žít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŮJČKY – DARY - GRANTY 

Během let 2007 až 2010 nám bylo na zakoupení a nejnutnější opravy 

turistické základny Mrákotín: 

 

DAROVÁNO     182 410 Kč 

BEZÚROČNĚ PŮJČENO   1 118 000 Kč 

 

Mnoho půjček se také během let změnilo na dar. 

Z Kraje Vysočina jsme získali granty na opravu a rekonstrukci tábořiště 

v celkové výši 110 000 Kč. 

MŠMT nám poskytlo na generální rekonstrukci sociálek 400 000 Kč.  

Halahoj dal do oprav během deseti let zhruba 600 000 Kč. 

 

VRÁCENO: 

2007 – 300 000 Kč 

2008 – 170 000 Kč 

2009 – 120 000 Kč 

2010 – 108 500 Kč 

2011 – 0 Kč 

2012 – 61 000 Kč 

2013 – 130 500 Kč 

2014 – 62 500 Kč 

2015 – 66 500 Kč 

2016 – 46 000 Kč 

2017 – 53 000 Kč 



OPRAVY A BUDOVÁNÍ NA MRÁKOTÍNĚ 

 

2008 

• Vybudování tří sloupů el. vedení a přivedení elektřiny do areálu • elektroinstalace 

jídelny, kuchyně, dvou velkých chat, záchodů a sklepa • ochranný nátěr chat • oprava zadních 

stěn u malých chatek • pojištění areálu • 16 tyčí na tee pee získaných za pomoc v lese • 

 

2009 

• Elektroinstalace malých chatek • akumulační kamna ve velkých chatkách • obložení 

malých chatek + nové dveře + linoleum • u obou velkých chat v podkroví bylo dáno 

linoleum • obložení stěn verandy a tím vznik nové místnosti + nový vstup do sklepa              

• natření střech u velkých chat • 

 

2010 

• Obložení terasy u kuchyně a vznik nového skladovacího prostoru pro uskladnění 

podsadových stanů * krbová kamna v jídelně + komín • napsání grantové žádosti        

na MŠMT na celkovou rekonstrukci sociálního zařízení + projektová dokumentace • 

 

2011 

• Zateplení a obložení stěn v jídelně a v kuchyni + nové nástěnky • natření okenních 

rámů, skříně a stropu v jídelně • celková rekonstrukce sociálek – nové obklady, dlažba, 

nové sprchy • přístavba a zastřešení umývárek • 

 

  



2012 

• Nová kuchyňská linka • natření okenních rámů v kuchyni • celková rekonstrukce 

sociálek – dokončení • elektroinstalace půdního skladu • nová pojistná smlouva • 

 

2013 

• Demontáž mola + přípravné práce na nové molo • splácení dlužné částky • 

 

2014 

• Nové betonové sloupky a rekonstrukce mola • schody u záchodů • skříňka na uzávěr 

vody u kuchyně  • skladový prostor – garáž a počátek její elektroinstalace •  

 

2015 

• Napsání grantové žádosti na Kraj Vysočina a její schválení (nové stanové plachty, 

hangár, obaly na molitany, oprava podsad)  •  natření  střechy  jídelny • oprava podlahy 

na wc • elektroinstalace garáže • 

 

2016 

• Napsání grantové žádosti na Kraj Vysočina a její schválení (obaly molitany, oprava a 

natření všech podsadových stanů, venkovní umývárna) • obložení podkroví u chaty • 

poličky na WC • venkovní umývárna za garáží • 

 

2017 

• Nové policové regály ve sklepní chatce • obložení podkroví v sklepní chatě • vybudování 

dřevníku • sloup na osvětlení hřiště • 

 

  



PLÁNY DO BUDOUCNA 

 

2018 

• Výstavba venkovní loděnice (jaro 2018)                

• oprava podlážek u podsadových stanů (jaro 

2018) • kácení uschlých a nebezpečných 

stromů a výsadba nových • 

 

2018 - 2022 

• Přestavba jídelny, kuchyně a přístavba 

podkroví (zpracování projektu, povolení, shánění 

peněz – sbírka, půjčky, dary, grantová žádost, 

výstavba v několika etapách) • urovnání fotbalové 

louky a příjezdové cesty • vznik almanachu      

k 50 rokům táboření na Mrákotíně • venkovní kaple 

u kříže • přikoupení louky a lesa aj. aj. aj. • 

 

„Nedosažitelné je jen to, o co se nepokusíme.“ 

 

 

 

 

 

  

MRÁKOTÍNSKÝ SEN 2022 

Pokusíme se o přístavbu podkroví, kde 

vzniknou dvě spací místnosti a  jeden 

programový sál a rozšíříme stávající kuchyň, 

sklad potravin a jídelnu, kde zmizí i sloup.  

Přestavba bude uskutečňována v několika 

etapách tak, aby co nejméně narušila 

celoroční provoz tábořiště. 

Pokusíme se o napsání grantové žádosti na 

MŠMT a Kraj Vysočinu. 

Pokusíme se opět o sbírku finančních 

prostředků od kamarádů, známých, rodičů 

apod. opět s navracením do 5 až 7 let. 

PŮJDEŠ DO TOHO ZASE S NÁMI? 



PŘEDSTAVUJEME ČLENY VEDENÍ HALAHOJE 

MARUŠKA A ŠIMON BENDOVI 

 

Jak ses dostal/a k Halahoji a co tam nyní děláš? 

Šimon: Jako účastník jsem na nižším stupni gymnázia chodil 

jen na třídní teambuildingy. První akce, na kterou jsem šel, 

byla Fotbalová noc/den, kam mě vzal Vojta. Tenkrát mi to 

ještě běhalo. Na vyšším stupni už to šlo ráz na ráz. Nejdříve 

jsem dělal teambuildingy a potom stále více akcí. Nejvíce 

času věnuji zážitkově-dobrodružným víkendovkám a táborům 

pro Katolické gymnázium. Snažíme se s týmem neustále vymýšlet 

něco nového a hlavně originálního, a tak to jsou dohromady třeba i tři týdny příprav ročně. 

Pak je ale i plno dílčích akcí, kde jsem nějakým způsobem zapojen. Často jsem ten, kdo je 

někde vepředu a mluví a mluví. Poslední roky mě rovněž baví vytváření programu                     

na křesťanský tábor, kde je prostor pro něco nového a experimentálního. 

Maruška: Halahoj jsem znala od malička. Mamka nás brala do herny, kde jsme hráli stolní 

hry a kde jsme se poprvé setkali s Víťou. Více jsem začala chodit do Halahoje až na střední, 

kdy jsem přišla na Katolické gymnázium a Halahoj pro nás dělal adapťák, teambuilding a další 

akce. Později jsem se začala zapojovat i jako instruktor. Věnuji se spíše malým dětem. Už to 

jsou čtyři roky, co vedu oddílek Holahoj. Taky pořádám víkendovky, tábory, karneval, vánoční 

a velikonoční dílničky v Dukovanech a mnoho dalších akcí. Tento rok jsem byla i hlavní 

vedoucí příměstského tábora. Prostě pomáhám, kde je potřeba. 

 

Co tě na Halahoji baví? 

Šimon: V lednu jsem se stal na tradičním plese Halahoje osobností roku. Udělalo mi to 

obrovskou radost. Vlastně je to možná největší ocenění, jaké jsem v životě dostal. Skrývá se 

pod ním totiž všechny ty měsíce a roky práce, vymýšlení, přenášení věcí ze skladu do skladu, 

ale i radost a dobrodružství, které stále prožívám. Na plese jsem tenkrát řekl, že si v Halahoji 

připadám užitečný. Dělám něco, co má smysl a zároveň se mi to mnohonásobně vrací. To je 

něco, co se doufám nezmění ani v příštích letech. 

Maruška: Ráda jedu na akci jako účastník, protože to už je spíše výjimečně. Je to hlavně kvůli 

mým kamarádům/instruktorům s kterými trávím čas moc ráda, vždy si spolu užijeme spousty 

srandy, něco zažijeme a máme si o čem povídat. Jinak moje místo v Halahoji nalézám v práci 

s malými dětmi, (i když tomu se ani nedá říkat práce.) Je to něco, co mě moc baví a vidím 

v tom smysl, s dětmi si rozumím a mám je ráda. Oddílek vedu již čtvrtým rokem a za tu dobu 

mi děti přirostli zkrátka k srdci, jsou to moji malí kamarádi, za kterými se vždycky v pátek 

těším. 😊  



Vzpomeneš si na nějaký zážitek z poslední doby? 

Šimon: Na podzim jsme slavili na Mrákotínském tábořišti patnáct let Halahoje a při této 

příležitosti se uskutečnila aukce velice zajímavých předmětů. Byla to více než hodinová show 

v podání Hynka a Rozuma, při které jsme se neskutečně bavili. Věci jako vycpaná kuna, kus 

trubky nebo „nic“ se vydražily za téměř patnáct tisíc korun a následně poslaly jako pomoc 

lidem na Ukrajině.  Měl jsem pocit, že ta jedna hodina tak nějak vystihovala celý Halahoj. 

Maruška: No zážitků je furt spousty. Ráda vzpomínám na léto, kdy máme možnost toho 

zažít nejvíce. Jeden (z teď již) úsměvných zážitků tohoto léta byl asi z vody. Kdy jsme vyrazili 

s partou z Halahoje na řeku Sázavu, poklidná řeka zdálo se. Ale i v takovém oleji jako je Sázava 

se dají najít zrádná místa. Do jednoho takového jsme vpluli s Šimonem. Najeli jsme na šutry 

a už to bylo, oba ve vodě, všechny věci ve vodě, kánoe otočená. Protože v tom místě byl 

zrovna dost velký proud, už jsem jenom stihla spatřit, jak moje krosna se vším uplouvá 

obrovskou rychlostí někam pryč. Myslela jsem, že už asi svoje věci nikdy neuvidím. 

Každopádně stal se asi zázrak a všechny věci se různě zasekaly o větve či kameny a postupně 

jsme je našli a pochytali. A ještě k většímu údivu jsem měla celou krosnu naprosto suchou,    

a to byla zabalená jen ve 2 odpadkových pytlích. :-D  

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE HALAHOJE 

 

29. 12. – 1. 1. 2018 Silvestr v Domečku 

5. 1. 2018 Study abroad – vyprávění Aničky Paločkové o studiu v Kanadě a 

Jirky Zhoře o studiu v Jižní Koreji 

7. 1. 2018 Herna stolních a deskových her 

9. 1. 2018 Naši prezidenti – první z nepravidelného cyklu přednášek věnující 

se našim prezidentům od roku 1918. Přednáší Mgr. Drahomír 

Havlíček 

20. 1. 2018 Dětský karneval Halahoje 

20. 1. 2018 Ples Halahoje a udílení cen Zlatá Lavička 

21. 1. 2018 Herna stolních a deskových her 

26. 1. 2018 CampFest – změna je možná – multimediální exkurz na tento 

nejen hudební křesťanský festival. Přednáší Radek Hahn.  

 

V pátek 15. 12. 2017 proběhla premiéra dokumentu Zimní vzpomínání, který zachycuje 

celoroční oslavy 15 let Halahoje. Tento dokument připravili František Petrů, Tomáš 

Milostný a jejich kamarádi. DVD tohoto dokumentu si můžete zakoupit v Domečku. 

Více o chystaných   

a proběhlých akcích 

Halahoje ZDE. 

http://www.halahoj.org/


ZLATÁ LAVIČKA – VÝROČNÍ CENY HALAHOJE 

 

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. 

Název ocenění je odvozen od názvu historického tábořiště 

Halahoje „Lavičky“ v údolí Dalešické přehrady, kde se 

Halahoj bezmála zrodil a zároveň souvisí i s podobou ceny, 

které bychom symbolicky mohli říkat Zlatá la(h)vička. 

Autorem názvu je Bronislav Sobotka a grafickou podobu 

etikety láhve vytvořil Zbyněk „Killien“ Štajer. Zlatá lavička 

se uděluje nepřetržitě od roku 2011. 

Každoročně je v tajném hlasování aktivních instruktorů volena akce roku, osobnost roku, 

počin roku a hra roku. Z pestré nabídky vždy akademici vyberou tři nominanty v každé 

kategorii, kteří jsou na slavnostním večeru Halahojského plesu představeni a z nich je posléze 

vyhlášen vítěz (jednotlivec či realizační tým), který získá hlavní cenu v podobě láhve vína            

s unikátní etiketou. 

V kategorii AKCE ROKU je odměňován tým, který připravil nejzajímavější, resp. 

nejpovedenější akci v daném období. Hlavním měřítkem hodnocení je sledovaný cíl akce, její 

formát, pečlivá příprava, zdárný průběh události a její dopad. 

V kategorii HRA ROKU jsou odměňováni instruktoři, kteří vymysleli nejzajímavější herní 

program. Oceňuje se především inovativnost a funkčnost herních mechanismů a platí pravidlo, 

že hra musí být plně autorská a premiérově uvedená právě v daném roce. 

Kategorie OSOBNOST ROKU je vyhrazena jednotlivci, který se v období uplynulého roku 

podílel na přípravě nejvíce aktivit v co nejpestřejší škále, přináší nové koncepce a podněty       

a pracuje pro Halahoj nejusilovněji. Cenu je v této kategorii možné získat nejvýše dvakrát, 

poté přechází osobnost do pomyslné síně slávy Halahoje a je nadále vyřazena z nominací. 

Cena za POČIN ROKU se předává vybraným osobnostem za mimořádný přínos k rozvoji 

organizace. V této kategorii jsou odměňovány pozoruhodné nápady, projekty, inovace, akce 

apod. 

Poslední, specifickou kategorii tvoří CENA ÚČASTNÍKŮ, o jejímž vítězi rozhodují samotní 

účastníci, kteří v internetovém hlasování vybírají akci, která se jim v daném období nejvíce 

líbila. 

 

Pokud se Vám letos nějaká akce Halahoje líbila, účastnili jste se jí a chcete jí dát hlas, tak 

hlasovat pro ni budete moct po Novém roce přes odkaz, který bude na stránkách Halahoje. 

Výsledky předešlých Zlatých Laviček jsou dostupné na webu Halahoje ZDE. 

http://www.halahoj.org/o-halahoji/zlata-lavicka/

