


ALMANACH

100. výročí zahájení  
organizované tělovýchovné činnosti v obci 

95. výročí vzniku samostatné  
TJ  SOKOL HAVLOVICE 

 

Volné pokračování almanachu 1914 -

 

 

 

Věnováno všem,  
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na stoleté historii TJ Sokol Havlovice

ALMANACH    

činnosti v obci  

 

- 1999 

sobem podíleli 
Sokol Havlovice 



ÚVODEM                                                                . 
 
Naše tělovýchovná jednota Sokol Havlovice slaví v letošním roce své 
obdivuhodné sté narozeniny. Co se skrývá pod tímto číslem?  
Kolik členů měla naše organizace ve svém stoletém působení? Kolik 
spokojených cvičenců, slavících vítězů i truchlících poražených se  
ve stoleté historii v Havlovicích  vystřídalo? 
Tyto otázky nám dnes již asi nikdo nezodpoví. Víme však, že již  
od svého vzniku v roce 1914 měla naše organizace velké štěstí na své 
členy, cvičence i funkcionáře. Jméno organizace totiž dělají pracovití 
a obětaví lidé a ti v Havlovicích vždy byli, jsou a určitě  
i budou. Jsou to lidé, kteří ve svém volnu dělají něco, co jiné ani 
nenapadne. Nejenže sami sportují, ale věnují se bezplatné práci pro 
druhé. Cvičitelé se věnovali a věnují dětem od nejmladších věkových 
kategorií až po seniory. Organizátoři organizovali a organizují 
sportovní akce, turnaje i pravidelné aktivity pro naše členy i sportovce 
z blízkého i dalekého okolí. Výkonný výbor se vždy staral a i nyní  
se stará o to, aby vytvářel dobré podmínky pro cvičení a sportování 
svých členů i ostatních sportuchtivých občanů naší obce.   
Vždy bylo v naší vesnici oproti okolí něco navíc. Letní tělocvična 
v louce u Součků, cvičení v hostinci u Nývltových, plovárna na Úpě, 
skokanský můstek naproti Lávce, loutkové divadlo, hřiště za školou, 
hokejový stadion, moderní tenisové kurty a minigolfové hřiště.  
Havlovští sokolové byli vždy o krůček dál před ostatními jednotami  
a já jsem velice potěšen, že tomu tak je i v současnosti.  
Během stoleté historie se v naší zemi vystřídalo několik politických 
režimů. Byly doby, které sportu přály, byly doby, které sportu nepřály. 
Přesto si myslím, že dnes se nacházíme v době, kdy sportu nepřeje 
takřka vůbec nic.   
Naštěstí hravost a elán zatím neopouští naše nejmenší spoluobčánky. 
Děti velice rády sportují, a tak o ně v tělocvičně nouzi nemáme. 
Bohužel však odrostlejší děti od 14 let již od počítačů odežene jen 
málokterý rodič. Generace, která vždy udávala sportu tempo, dnes  



ze sportovišť jaksi zmizela. Období sportovní abstinence u dnešní 
populace přetrvává asi tak do 40 let, kdy najednou pantátové  
a panímámy začínají pomalu zjišťovat, že pokud nechtějí zemřít 
v pětačtyřiceti na infarkt, budou muset se svým tělem začít něco dělat. 
Tu opět po letech přicházejí na naše sportoviště a pokouší se dohnat,  
co za dvacet let zameškali.   
V každém politickém režimu je proklamována podpora sportu. 
V dnešní době podpora sportu na státní úrovni neexistuje. Ano, jsou 
podporovány reprezentace a olympijské výběry, ale to je bohužel vše. 
Sportovní organizace, jako je například naše, odevzdávají polovinu 
svých členských příspěvků zastřešující organizaci a na svoji činnost 
nedostávají, tak jako v minulosti, nic. Taková je dnes podpora sportu. 

  
Věřím však, že i když my tady nebudeme, naše tělovýchovná jednota 
zde bude rozdávat radost těm nejmenším, starším i nejstarším stále. 
Lidé budou cvičit v rekonstruované tělocvičně, hrát fotbal za školou, 
hrát tenis, volejbal a nohejbal na kurtech, hrát minigolf, ping-pong  
a ruské kuželky ve sportovním areálu, bruslit budou chodit k nám  
na asfaltové hřiště a budou jezdit na kole na výlety po okolí. 
 
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří přes všechny krize  
a problémy naši jednotu dovedli až do dnešních oslav. Přeji naší 
oslavenkyni do další stovky hodně sportovců a hlavně hodně 
„bláznů“, kteří jsou i dnes ochotni dělat nezištně něco pro druhé.   
 
                              Mgr. Jaroslav Balcar (předseda TJ) 

 

                                                                 



JAK  TO  VIDÍ  STAROSTA  OBCE  

 
Nepřipadá mi to ani tak dávno, co jsem psal úvodník k
který v roce 1999 vydala naše Tělovýchovná jednota Sokol Havlovice. 
Tehdy jsme se připravovali na oslavy 85 let od zahájení organizované 
tělovýchovy v naší obci. Úpou proteklo za uplynulé roky hodn
a než jsme všichni nadáli, už tu máme kulaté 100. výroč
  
A co se za tu dobu změnilo? Ze sportovního hlediska skoro všechno. 
Sportovní areál se změnil k nepoznání. Stal se chloubou celé vesnice, 
stal se místem aktivního odpočinku pro všechny věkové skupiny. 
Tělovýchovná jednota se stala vlastníkem tělocvičny s
u Čápů. A jako správný hospodář se pustila do rozsáhlé nákladné 
rekonstrukce. Dnes máme opravdu pěknou tělocvičnu s
zázemím. Na tom všem se obecní úřad finančně významn
Podpora sportu, ale i další spolkové činnosti vždy byla a i
naší velkou prioritou.  

Přeju naší tělovýchovné jednotě hodně aktivních a hlavně
sportovců.  

                                             
                                                   Ing. Pavel Dvo
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TJ  SOKOL  HAVLOVICE   2000 – 2014 

 

Nové tisíciletí bylo zlomové i pro naši TJ. Za pouhých patnáct let se 
podařilo zrealizovat nespočet investičních i sportovních
 a společenských akcí.       
Ve spolupráci s OÚ Havlovice byl postupně přebudován areál za 
školou v moderní sportovně společenské centrum obce. Kompletní 
rekonstrukcí prošla také stará tělocvična a následn
i turistická ubytovna. Navíc byl celý objekt odkoupen od p
majitelů a stal se majetkem TJ.     
V nových podmínkách a pod ambiciózním vedením sou
předsedy TJ Jaroslava Balcara postupně začala jednota fungovat jako 
firma, která si na svůj každoroční provoz musí um
a pochopitelně i vydělat potřebné prostředky. A to není v
době zrovna jednoduchá záležitost. Díky manažerským 
a organizátorským schopnostem Jaroslava Balcara, neúnavné práci 
správce sportovního areálu Miloše Toholy a fundovanému zajišt
ekonomického chodu TJ ze strany hospodářky Hany Č
naštěstí daří. Přispívá k tomu i podpora OÚ Havlovice a pochopiteln
i obětavá práce mnoha dalších členů naší TJ.   
Díky těmto skutečnostem můžeme s uspokojením konstatovat, že TJ 
Sokol Havlovice je i ve svých 100 letech v opravdu solidní kondici. 
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SPORTOVNÍ  AREÁL  2000 - 2014  

 Co se podařilo vybudovat a zrekonstruovat
 
 ●  nové kurty s umělým povrchem   
 ●  hřiště na plážový volejbal    
 ●  hřiště na minigolf     
 ●  dětské hřiště     
 ●  druhé fotbalové hřiště + drenáže   
 ●  nové mantinely, střídačky a ochranné sítě u
 ●  kvalitní osvětlení kluziště, fotbalového hřiště
 ●  nový prodejní stánek + zastřešená pergola  
 ●  rekonstrukce hlavní budovy (okna, fasáda, sprchy, WC)
 ●  oprava „zelené“ boudy (obklad, pódium, ozvu
 ●  vyasfaltované a vydlážděné plochy v areálu 
 ●  nová posezení a zeleň  
 ●  zázemí pro psí agility 
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TĚLOCVI ČNA A UBYTOVNA  2000 - 2014 
 
Stará tělocvična v bývalém sále hostince u Součků sloužila Sokolům 
téměř jedno století. Částečnou rekonstrukcí prošla v 60. letech. 
Ubytovna nad tělocvičnou byla vybudována v 80. letech. 
Po roce 1990 byl objekt tělocvičny a ubytovny navrácen původním 
majitelům. TJ poté provozovala ubytovnu ve stísněnějších 
podmínkách v areálu za zdejší  školou.  
V roce 2010 jsme se rozhodli po dohodě s majiteli tělocvičny 
a ubytovny celý  objekt odkoupit.  
V letech 2011 - 2012  proběhla celková rekonstrukce objektu. V první 
etapě to byla přestavba šaten a sociálního zařízení. Následovala 
kompletní oprava tělocvičny. Následně se započalo i s rekonstrukcí 
ubytovny. Tam byla v letech 2012 - 2014 rekonstruována obě sociální 
zařízení. Koncem roku 2013 byla vyměněna střešní krytina na části 
střechy. Před tělocvičnou jsme svépomocí položili zámkovou dlažbu. 

 

      

     



        

        

         

      



SPORTOVNÍ  AKCE   2000 – 2014 
 

   

Havlovický masopust     

    

Účastníci krajského kola Zimního pětiboje v Hořicích 



Tradiční hokejové derby Pravý  x  Levý břeh 

Sportovní klání Pravý x Levý břeh v našem areálu 

   

 

  



 

Tenisový turnaj „Dřevěné rakety“   

 

Běh u příležitosti 100. výročí narození Květy Lelkové v r. 2008 

 



SPORT  PRO VŠECHNY 

Činnost České asociace Sport pro všechny, která vznikla v lednu 1992 
po zániku ZRTV, navazuje na snahy sportovních předchůdců přiblížit 
a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti.  
Oddíl Sport pro všechny zahrnoval či zahrnuje v naší TJ pravidelná 
cvičení složek: rodiče a děti, děti 3 – 6 let, mladší žactvo, starší 
žactvo, ženy, jóga, florbal, kopaná, nohejbal, streetball, volejbal.                                         
Počet členů se v letech 2000 – 2014 pohyboval mezi 170 až 280 členy. 
 

Cvičitelé oddílu Sport pro všechny v letech 2000 - 2014: 

Astr Pavel, Astrová Marie, Baková Lenka, Balcar Jan, Balcar 
Jaroslav, Balcarová Vendula, Bekrová Eva, Čepelková Lenka, 
Dibelková Hana, Friebelová Eva, Friebelová Yvona, Guman Tomáš, 
Honzera Zdeněk, Honzerová Majka, Jánošíková Šárka, Kaizrová 
Jitka, Kraus Zdeněk, Králová Anděla, Mach Stanislav, Matyska 
Martin, Matyska Petr, Nývltová Petra, Paulusová Šárka, Píšová Marta, 
Prokopová Pavlína, Prouzová Monika, Semerád Jaroslav, Švábová 
Martina, Teichmanová Jana, Toholová Alena, Zavadilová Petra 
V únoru 2009 obdržela Lenka Čepelková nejvyšší sportovní 
vyznamenání - Medaili Dr. Miroslava Tyrše !   

                                           

Akce v letech 2000 - 2014 

LEDEN   
Ledový trojboj (závody na bruslích, r. 2000, 2010), zájezd na plavání 
(bazén Trutnov, r. 2000, 2001), Mega show na ledě a zamrzlém 
fotbalovém hřišti s ohňostrojem (r. 2003), karneval na ledě + hokejová 
utkání Pravý x Levý břeh (r. 2005, 2006, 2009), 
Akademie „Taková normální rodinka“ (r. 2002, kulturní dům).  
 



ÚNOR      
Účast na výročních schůzích TJ Sokol,  Havlovický Masopust  
(r. 2009 – 2014, pořádá ZŠ a MŠ Havlovice + TJ Sokol, průvod obcí 
zakončený karnevalem na ledě či na sněhu), Mistrovství Havlovic 
v běhu na lyžích (r. 2011 a 2012 - areál TJ Sokol, pořádá OÚ 
Havlovice + TJ Sokol).  
 
BŘEZEN 
Akce pro cvičitele (schůzky cvičitelů, školení, výlety na kolech, 
kuželky, bowling…), 
Okresní závody Zimního pětiboje (r. 2000 – 2014, Úpice, Žacléř, 
Vrchlabí, pořádá okresní vedení ASPV, každoroční účast 15 až 30 
dětí, disciplíny: skok z místa, hod na koš, skoky přes švihadlo, 
člunkový běh a šplh), Veřejná cvičební hodina u příležitosti  
100. výročí narození Františka Kuldy (r. 2007),  
Vzpomínkový večer u příležitosti 100. výročí zahájení  
organizované tělovýchovy v Havlovicích (r. 2014, kulturní dům).  

DUBEN 
Krajské závody Zimního pětiboje (r. 2000 – 2014, Hořice, Nové 
Město, Pardubice nebo Havlíčkův Brod, pořádá krajské vedení ASPV   
(účast 5 až 10 dětí), brigády na úklid hřiště (r. 2000 – 2004).  
 

KVĚTEN 
Nominační atletické závody (r. 2009 – 2010, areál TJ Sokol), pochod 
Václavice - Havlovice (r. 2000 – 2014, individuální účast členů),  
1. ročník závodů na in-line bruslích (r. 2012, areál TJ Sokol), Okresní 
závody v atletickém čtyřboji (r. 2000 – 2014, Trutnov nebo Dvůr 
Králové, pořádá okresní vedení ASPV, každoroční účast 11 až 20 dětí, 
disciplíny: sprint, skok daleký, hod, vytrvalostní běh), Krajské závody 
v atletickém čtyřboji (r. 2000 – 2014, Týniště nad Orlicí, Třemošnice, 
Jičín nebo Hradec Králové, pořádá krajské vedení ASPV, každoroční 
účast 2 až 10 dětí), Oblastní Všesokolský slet (r. 2006, Hradec 
Králové, skladba „Pod vodou“, 14 žákyň + 2 cvičitelky).          



ČERVEN  
Republikové finále v atletice (stadion Houšťka, Stará Boleslav, 
 r. 2013 – největší úspěch našich žáků a žákyň v historii TJ Sokol, 
čtyřčlenná reprezentace ve složení: Friebelová Radka - 7. místo, 
Gazda Vojtěch - 11. místo, Kaizr Matěj - 7. místo a Smékalová 
Karolína - 1. místo!  r. 2012 – Vlček Ondřej - 3. místo!, r. 2006 
Smékal David - 3. místo,  r. 2004 – Borůvková Veronika - 12. místo, 
Smékal David - 16. místo), Dětský den (r. 2000 – 2014, spolupořádání 
akce), Zakončení cvičebního roku (r. 2000 a 2001 - Vodnický pochod, 
r. 2002 – 2011 cyklovýlety se Šlapeťáky. 
 
ČERVENEC 
Účast na Festivalu sportu pro všechny  
(1. – 6. 7. 2005, Olomouc, 14 žákyň + 3 cvičitelé), 
Účast na Všesokolském sletu (2. – 6. 7. 2006, Praha, stadion  
E. Rošického, skladba „Pod vodou“, 12 žákyň, 4 cvičitelky). 
 
ZÁŘÍ 
Zahájení cvičebního roku (r. 2002 – 2004 na hřišti a s výlety po okolí, 
r. 2005 s otevřením nových tenisových kurtů, r. 2006 – 2011 
Havlovická olympiáda dětí i dospělých – klání Pravý x Levý břeh). 
 
ŘÍJEN 
Vzpomínková akce ke 100. výročí narození Květy Lelkové  
(r. 2008, běžecký závod, odhalení pamětní desky, výstava a beseda). 

LISTOPAD 
Akademie „Cirkus Kotrmelína“ (2004, tělocvična), Veřejná cvičební 
hodina (r. 2011), Účast na srazech cvičitelů (r. 2000 – 2008, Trutnov). 

PROSINEC 
Čertoviny nebo Vánočník (r. 2000 – 2014, netradiční cvičební hodiny 
v tělocvičně), oslava 20 let jógy v Havlovicích (r. 2012), 
Silvestrovský běh (r. 2000 – 2014, individuální účast členů). 
 



Medailisté z okresních a krajských závodů ASPV: 

Astr Jakub, Astrová Kateřina, Bako Josef ml., Baková Lenka, Balcar 
Jaroslav ml., Bejrová Pavlína, Bekr Ondřej a Vít, Borůvková Nela, 
Borůvková Tereza a Veronika, Čáp Roman ml., Čápová Karolína, 
Čápová Nela, Čepelka Petr a Vojtěch, Falta Jiří, Friebelová Lucie, 
Friebelová Monika, Petra a Radka, Gazda Vojtěch, Honzera Tomáš, 
Honzerová Jitka, Kaizr Jindřich a Matěj, Kábrtová Nikola, Kociánová 
Natálie, Kotlovský Filip, Kraus Jan, Král Pavel, Krumpholzová 
Kateřina, Kubeček Ladislav ml., Kubečková Radka ml., Luštinec Petr, 
Matěna Lukáš, Paulus Josef ml., Peterka Martin, Pinkavová Nelly, 
Rohanová Iveta, Sacherová Lucie, Smékal David a Štěpán, Smékalová 
Karolína, Spielberger Martin ml., Ševerová Klára a Zuzana, Šolcová 
Kamila, Šrámková Šárka, Téra Jakub, Térová Lenka, Tohola David, 
Vlachová Anna, Vlček Ondřej, Vodičková Tereza, Vosáhlo Michal. 
                                                     
 
       

   
 



FOTBAL 

 
HAPO  pokračovalo i po roce 1999 za účasti 50 mužstev z ČR, SR, 
Polska, Německa, Anglie a Rumunska. Počet se ale postupně začal 
snižovat po 32. ročníku. Nejméně účastníků bylo v roce 2012 
a to jen 28 mužstev. I přes snižující se počet mužstev především  
z blízkého okolí, se díky těm vzdáleným stále daří udržet turnaj na 
vysoké sportovní úrovni. Především finálové dny jsou oslavou fotbalu, 
přehlídkou parádních akcí i nádherných gólů. Také divácká kulisa při 
finále je stále úžasná. Přispívá k tomu i pravidelný doprovodný 
program finálového dne (v posledních letech např. tomboly, dražby, 
kvízy, ohňostroje, vodní fotbal, lezecká stěna, jízdy na tříkolkách  
i velbloudovi, vysokozdvižná plošina, hokejisté ČSOB Pardubice  
s pohárem pro vítěze Extraligy, lovení kaprů, parašutisté atd.). V roce 
2000 začal při HAPO úřadovat havlovický vodník Dufíno.  
V dalších letech se z Jardy Dufka stala mimořádná osobnost, která je 
nepostradatelnou součástí nejen HAPO, ale i akcí všech havlovických 
spolků. A právě v tomto roce se podařilo vyhrát HAPO dosud 
nejvzdálenějšímu mužstvu Hagi Prostor Ostrava.  

Za připomenutí stojí trojnásobné vítězství Staré Gardy Náchod  
v letech 2007 – 2009 a Sonii Žacléř v letech 2011 – 2013. Místní 
fanoušci rádi vzpomínají i na rok 2003 a poslední vítězství domácí 
HAFA. V roce 2005 nám složil úpický muzikant Zdeněk Möglich 
hymnu HAFA. Na jubilejní 30. ročník byl zvětšen tradiční havlovický 
pohár pro vítěze turnaje. Jeho nynější váha je úctyhodných 18,5 kg. 
 
Nelze zapomenout ani na sportovní osobnosti, které se v posledních 
15 letech HAPO zúčastnily. Po dlouhé roky to byl především Rudolf 
Skácel mladší a hokejista Pavel Brendl. Jednou se zúčastnil  
i Tomáš Skuhravý. Tito borci svou účastí na HAPO navázali  
na Jarolímy, Kuku, Lokvence, Ulicha a další skvělé české fotbalisty  
z minulého století. 



V roce 2010 se stal osobností desetiletí HAPO nestárnoucí Jarda 
Vejprava, kapitán Staré Gardy Náchod. Další fotbalovou legendou  
je kapitán Sonii Žacléř Bonďa Mědílek. V roce 2011 dostal cenu 
pořadatelů za výdrž čerstvý padesátník, jeden ze spoluzakladatelů 
HAPO, Zdeněk  Honzera.  
Poslední ročníky už bohužel sledují jen z nebeského okna i naši věrní 
fandové pánové Bednář, Friebel, Píša, Teichman, Diviš, Pásler, 
Honzera, Rameš, Šulitka se svými dalšími kamarády a navíc i s těmi, 
na které se tak rádi chodili dívat – Kleistnerem, Stiborem, Řezníčkem, 
Lokvencem st ... 

Postupem let se snižovalo zapojení hafanů i jejich manželek do 
prodeje, který nyní v převážné míře zajišťují prodejci našeho stánku. 
Na samotné organizaci turnaje se i nadále podílí několik obětavých 
nadšenců, kteří drží HAPO při životě. Celé havlovické fotbalové dění 
je pečlivě zdokumentováno naší kronikářkou Zdeňkou Honzerovou. 
Za uplynulých 36 let se na turnaji prezentovalo 366 různých mužstev, 
bylo odehráno 3 075 zápasů a vstřeleno 11 265 branek.  

Přehled vítězů: 

2000 Hagi Prostor Ostrava 
2001 ZaP Nové Město nad Metují 
2002 ZaP Nové Město nad Metují 
2003 HAFA Havlovice A 
2004 Academix Hradec Králové 
2005 Švéry Team Trutnov 
2006 Miláno Jaroměř 
2007 Stará Garda Náchod 
2008 Stará Garda Náchod 
2009 Stará Garda Náchod 
2010 KOKA Team Trutnov 
2011 Sonia Žacléř 
2012 Sonia Žacléř 
2013 Sonia Žacléř        



HAPOSTAR 

Tento fotbalový turnaj až do roku 2008 řídila trojice jeho zakladatelů 
HejPiČá (Hejna, Pitaš, Čáp).  
Po předání štafetového kolíku mladším běží tento turnaj doposud. 
Počet mužstev se v posledních 15 ročnících pohyboval mezi 9 – 13. 
Třikrát po sobě se podařilo zvítězit jen mužstvu Sonia Žacléř,  
a to v letech 2007 – 2009. 

V dosavadních 20 ročnících se představilo 31 mužstev, bylo odehráno 
423 zápasů a vstřeleno 1322 branek. 
 
Přehled vítězů: 

2000 FC Červený Kostelec 
2001 ZaP Nové Město nad Metují 
2002 ZaP Nové Město nad Metují 
2003 Academix Hradec Králové 
2004 Academix Hradec Králové 
2005 ZaP Nové Město nad Metují 
2006 Rudá Hvězda Hradec Králové 
2007 Sonia Žacléř 
2008 Sonia Žacléř 
2009 Sonia Žacléř 
2010 Pražská Trutnov 
2011 Sonia Žacléř 
2012 Old Boys Teplice nad Metují 
2013 Sonia Žacléř 

 

SUPERHAPOSTAR 

I tento v republice ojedinělý turnaj pro hráče nad 50 let založila známá 
trojka HejPiČá. První ročník se měl uskutečnit už v roce 2001, ale 
díky vydatné celodenní průtrži mračen se vůbec nezačalo hrát.  

 



A tak byl 1. ročník odehrán v roce 2002 za účasti deseti mužstev.  
V dosavadních 12 ročnících se pohyboval počet zúčastněných 
mužstev mezi 8 – 12. Celkem se  prezentovalo 18 mužstev, která 
sehrála 286 zápasů a hráči vstřelili 738 branek. I tento turnaj má od 
roku 2008 stejné pořadatele jako HAPOSTAR. Nejčastějším vítězem 
je mužstvo Pražská Trutnov se čtyřmi tituly. Ve svém středu má 
nestárnoucího gólmana Mirka Borůvku, který je zároveň statistikem 
všech havlovických fotbalových turnajů. V roce 2013 se povedl 
domácí HAFA husarský kousek, když turnajem prošla bez jediné 
inkasované branky ze hry a celkové vítězství jí uniklo až v prohraném 
napínavém penaltovém  rozstřelu. 
 
Přehled vítězů: 

2002 Sonia Žacléř 
2003 Pražská Trutnov 
2004 ZaP Nové Město nad Metují 
2005 Sonia Žacléř 
2006 Pražská Trutnov 
2007 ZaP Nové Město nad Metují 
2008 Pražská Trutnov 
2009 Pražská Trutnov 
2010 Academix Hradec Králové 
2011 Klasici Jihlava 
2012 Dukla Žamberk 
2013 ZaP Nové Město nad Metují 

 

 
VINOBRANÍ 

Tato tradiční společenská akce se až do roku 2004 konala v jídelně 
Juty. V letech 2005 až 2011 se Vinobraní konalo v havlovickém 
kulturním domě. V posledních dvou letech se vinobraní nekonalo. 
 

 



HAPO DĚTEM   

Dne 16. 6. 2002 se konala u příležitosti jubilejního 25. ročníku HAPO 
velmi zdařilá sportovně charitativní akce pořádaná tělovýchovnou 
jednotou a nadací Duha. V Havlovicích se představily čtyři týmy 
osobností: Fotbal team HK, Havlovice Stars, Hvězdy NHL a mužstvo 
Stars. Hrál se nejen fotbalový turnaj osobností. Školy z širokého okolí 
soutěžily o nejlepšího vyrobeného i namalovaného vodníka, 
vystoupily mažoretky, hudební skupina, byla autogramiáda osobností, 
(Havlát, Brendl, Vrbata, Hrdina, Skácel, Kraus, Černý, Rolko), dražba 
dresů a hokejek s podpisy hvězd, bohatá tombola a spousta atrakcí pro 
děti. Celý výtěžek zdařilé akce v částce 70 tisíc Kč byl věnován 
postiženým dětem. 

FOTBAL 

Havlovičtí fotbalisté hráli v uplynulých patnácti letech hlavně 
havlovickou Tropical ligu a nejrůznější turnaje v blízkém okolí. 
Dvakrát se zúčastnili Poháru vítězů pohárů (PVP) v malé kopané.  
V roce 2007 se v Havlovicích konal celorepublikový PVP  a domácí 
posílená HAFA vybojovala fantastické 3. místo!  V roce 2009 jsme se 
zúčastnili PVP v moravském Měříně. I přes zisk 8 bodů skončila naše 
pouť v semifinále. Od roku 2010 hrajeme senior ligu, poslední dva 
roky pod patronací zdejšího Havlovického svazu malé kopané. 

Velké poděkování patří všem, kteří v této uspěchané době pomáhají 
zajišťovat akce HAFA. Největší dík si zaslouží neúnavný předseda 
HAFA Miloš Tohola, který je hybnou silou většiny nejen fotbalových 
akcí ve sportovním areálu.     

                                                                             

                       



      
    HAFA na hřišti ve finálovém dni Havlovického poháru 

                                               

       
   HAFA na víkendovém pobytu v Krkonoších 



         
  HAFA se baví při vodním fotbalu na PVP v Měříně. 

 

      
  HAFA na Poháru vítězů pohárů ČR v Havlovicích 



NOHEJBAL 
 
Nohejbalisté  i po roce 2000 pokračovali ve  své sportovní  činnosti. 
Každou  středu  se  schází v zimním  období  v tělocvičně, v letních 
měsících  na  kurtech  ve   sportovním  areálu. Svoje tréninky chtějí 
„prodat“ na  různých  turnajích, např. v Trutnově, Vysokově, Velké 
Jesenici,  Jizbici  u  Náchoda,   Bačetíně,  Bohuslavicích   a  mnoha  
dalších.  
Každoročně také jezdí na turnaj do Popovic u Brna.  
Umístění družstev „Vodníků“ a „Hastrmanů“ je někdy vítězné, jindy 
o něco horší. Od r. 2005  pravidelně v červnu  pořádají  nohejbalisté 
turnaj  O  dušičky  havlovického  vodníka  o od  r. 2010 je pod tímto 
názvem  malá vsuvka „Memoriál Honzy Kleistnera“. Tento výborný 
hráč a kamarád nás předčasně opustil v květnu 2009. 
Další  turnaj  pořádají  o  vánočních  svátcích  a  ještě  v  únoru  jako 
 „Valentýnský turnaj“  v  KD  v  Havlovicích.  Na  tyto turnaje  jezdí  
amatérští nohejbalisté z blízkého i vzdálenějšího okolí.  
Všichni se do Havlovic  rádi vracejí. 
Nohejbalisté  byli od  roku 2003 do  roku 2009  také spolupořadateli 
dětského dne. 
 

           



HÁZENÁ 

Oddíl házené byl v Havlovicích založen v létě roku 1992. U jeho 
zrodu stáli Jarda Semerád a Standa Hofman. Pod jejich vedením 
sbírala děvčata v průběhu devadesátých let postupně
a zanedlouho se dostavila i kvalitní umístění v oblastních sout
 
A nejinak tomu bylo i na přelomu tisíciletí. 
 
V sezóně 1999 – 2000 obsadila děvčata v oblastním p
v kategorii mladších žaček pod vedením Standy Hofmana 
a Renaty Žďárské 3. místo z 8 účastníků. Minižačky 
Vládi Schuberta vybojovaly 4. místo z pěti účastníků. Na 
Cupu 2000 o Velikonocích v Praze (300 družstev z celé Evropy) 
ve skupině z pěti utkání získali 3 body (hezký úspěch napoprvé).  
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Kvalita trenérského vedení havlovických házenkářek se odrazila  
i v nominaci našich trenérů S. Hofmana a V. Schuberta  
k reprezentačnímu družstvu východočeské oblasti, které tuto 
sezónu vedli. Na mezinárodním turnaji Handball Help v Havlíčkově 
Brodě s východočeským výběrem v kategorii mladších žaček měli    
za soupeře Češky, Chorvatky, Slovenky a Ukrajinky a po výborném 
výkonu obsadili konečné 2. místo.  
 
V sezóně 2000 – 2001 v oblastním přeboru skončily mladší žačky  
na 6. místě z deseti účastníků a starší žačky na 5. místě ze šesti 
účastníků. Družstvo mladších žaček obsadilo na silně obsazeném 
mezinárodním turnaji v Pardubicích „Polabiny Cup 2001“ 
nepopulární, ale krásné 4. místo ze čtrnácti účastníků. 
Standa Hofman vzal patronát nad školním družstvem ZŠ Úpice-Lány, 
kde základ tvořily havlovické házenkářky studujících na této škole. 
Přes okresní a krajské kolo se probojovaly na přebor republiky 
základních škol, kde vybojovaly krásné 4. místo.  
 
V sezóně 2001 – 2002 se do soutěže přihlásilo pouze družstvo starších 
žaček (pod vedením Standy Hofmana a Renaty Žďárské). 
Zároveň ukončil činnost Vláďa Schubert, za jeho obětavou práci 
s házenkářským potěrem v letech 1994 – 2001 mu patří velký dík.  
O Velikonocích na mezinárodním turnaji Handball Cup 2002 
havlovická děvčata porazila Ledeč, prohrála s Litvou, remizovala      
se Slovenkami, porazila  Dánky a prohrála s dalším družstvem 
z Dánska. V oblastním přeboru se umístilo družstvo TJ Sokol 
Havlovice / ZŠ Úpice-Lány na 5. místě z deseti účastníků. 
 
V sezóně 2002 – 2003 v oblastním přeboru společné kategorie starších 
a mladších dorostenek se družstvo TJ SOKOL Havlovice  
ZŠ Úpice-Lány umístilo na 4. místě ze sedmi účastníků.   
Tradiční účast na mezinárodním Handball Cupu 2003 v Praze - prohra  
se Slavií Praha, výhra nad Mělníkem, prohry se Švédkami, Dánkami, 
Mariánskými Lázněmi i Slovenkami, výhra nad Francouzskami. 



 
 
V červnu 2003 proběhl poslední trénink se Standou Hofmanem, který 
se po jedenácti letech rozloučil s havlovickou házenou. Stál u jejího 
zrodu, obětoval jí stovky hodin poctivé práce, nadchnul pro tuto hru 
mnoho děvčat z Havlovic i okolí. Ty na něho urč
nezapomenou.  
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Sezónu 2003 – 2004 hrálo družstvo mladších dorostenek TJ SOKOL 
Havlovice pod trenérským vedením Milana Vaňka ze Dvora Králové  
a Renaty Žďárské – oba obětaví rodiče hráček. Konečné druhé místo 
bylo velkým úspěchem. 
 
Sezóna 2004 – 2005 byla pro havlovickou házenou poslední. 
Dorostenky TJ Sokol Havlovice se rozloučily opět skvělým  
2. místem před soupeři z Kolína, Ledče nad Sázavou  
i Havlíčkova Brodu a udělaly tím vydařenou tečku za historií 
havlovické házené. 
 
V sobotním odpoledni 28. 5. 2011 se sešlo několik desítek bývalých 
házenkářek TJ Sokol Havlovice, aby si připomněly staré dobré časy. 
Celé odpoledne zarámovalo přátelské utkání staré gardy (povětšinou 
již maminek) s poslední garniturou, která v Havlovicích ještě nedávno 
působila.  O výsledek vůbec nešlo a po zápase si všichni rádi 
zavzpomínali. A že bylo na co!                                                                              
                                                                             
 

     
 
 

                



CYKLISTIKA  

 
Cyklistický oddíl při TJ Havlovice založil Václav Král v roce 1972. 
Tím navázal na dřívější tradici tohoto sportu v obci. Již v období 
„první republiky“ fungoval v Havlovicích „Sportovní  klub cyklistů“.  
                
V prvních dvou dekádách se počet členů oddílu pohyboval mezi 6 - 12 
cyklisty. Ti se účastnili závodů v regionu i po celé republice. Koncem 
osmdesátých let překonal oddíl jakousi stagnaci. Přibylo členů, 
dobrých výsledků a také se oddíl stal pořadatelem mnoha závodů 
(časovka do vrchu Malé Svatoňovice  -  Odolov,  O pohár CT 
Havlovice, Havlovický triatlon, Rodištěm P. J. Regnera, Spartakiádní 
kilometr). 
 
Podobnou aktivitu vykazoval oddíl i v průběhu let devadesátých. 
Zlom nastal na přelomu tisíciletí. Počet aktivních členů se začal 
snižovat. Pořadatelská činnost slábla. Neúnavný předseda oddílu 
Václav Král se usilovně snažil o další restart oddílu. Doba se však 
změnila a aktivitu zbylých členů se nedařilo oživit. Hlavně zájem těch 
nejmladších cyklistů o vstup a práci v oddílu byl minimální.  
Po dlouhém rozmýšlení a s těžkým srdcem se proto Václav Král 
rozhodl v roce 2002 činnost cyklistického oddílu ukončit. 
 
Třicet let jeho obětavé práce pro TJ Havlovice si zaslouží velký obdiv 
a poděkování. 

 

                                  

 



VOLEJBAL   

 
Volejbalový oddíl se snaží udržovat tradici volejbalu v Havlovicích 
tak, jak tomu bylo i v předešlých letech. Potom, co většina stabilních, 
dalo by se říci zakládajících členů volejbalového oddílu, skončila 
z různých důvodů s aktivní činností, je problém doplňovat oddíl  
o nové zájemce z řad havlovické mládeže, což dnes není jen problém 
volejbalu.  
Přesto udržuje oddíl činnost v tradičním rozsahu. To znamená jednou 
týdně trénink, účast na volejbalových turnajích v nejbližším okolí  
a pořádání tradičních turnajů v Havlovicích, jak na kurtech venku  
ve sportovním areálu, tak v zimě v kulturním domě. Venkovní turnaje 
se s vybudováním nového sportovního areálu za školou přesunuly 
z antukového a asfaltových hřišť na nové kurty s umělým povrchem. 
Tyto turnaje mají mnohaletou tradici a těší se stálému zájmu 
volejbalových týmů. Nové hřiště pro plážový volejbal umožnilo 
rozšířit nabídku pořádaných turnajů o turnaj v plážovém volejbale. 
Ten dostal přezdívku „knedlíkový“, protože cenou pro vítěze je mísa 
ovocných knedlíků. Rovněž zimní tréninky, které dříve probíhaly 
v kulturním domě, zaznamenaly drobnou změnu. Protože s rostoucím 
počtem společenských akcí v kulturním domě klesala možnost využití 
těchto prostor k tréninku, bylo nutno najít jiné řešení. Z tohoto důvodu 
již 5 let probíhají zimní tréninky v tělocvičně ve Velkých 
Svatoňovicích. Kromě sportovní činnosti se volejbalový oddíl podílí 
již 25 let na organizaci známého pochodu Václavice – Havlovice 
zajišťováním služeb v cíli pochodu. Zde díky originálním nápadům 
volejbalistů bývá vždy  skvělá atmosféra. 
                                                                                    
 

                                                       



      

    

            



JÓGA                                                                                                       

 

Jóga se začala v Havlovicích rozvíjet v roce 1992 díky cvi
Anděle Králové. Zde jsou její postřehy k dnes již více jak dvacetileté 
historii oddílu.    
„Na začátku září 1992 jsme začali cvičit v havlovické mate
Toto řešení se ukázalo jako velmi šťastné, protože příjemné prost
a hlavně koberec pod nohama nám velmi vyhovoval. V prvních letech 
jsme se rovněž scházeli jednou ročně v sobotu u nás doma, kam jsem 
pozvala cvičitele Jirku Špeldu z Malých Svatoňovic. Stř
cvičili, poslouchali přednášky a vařili vegetariánská jídla.

Lidé přicházeli a odcházeli, jak to zvlášť při jógových cvič
přesto se udělalo jakési zdravé jádro, které cvičí od samého po
až dodnes (Hana Dibelková, Zdeňka Honzerová, Andě
Věra Medková, Líba Kosinková, Dana Šimsová). 

Po celou dobu jsem se snažila naučit adeptky trochu jinému p
k životu a ke svému zdraví a myslím, že to vřele přijaly. Navíc jsem 
zjistila, jak mě cvičení posiluje i přesto, že vedení hodin je dost 
náročné na přípravu. Zároveň jsem usilovala o to, abych si vychovala 
nástupkyni, avšak stále se to nedařilo. Teprve když se do Havlovic 
přistěhovala Eva Bekrová, která jógu cvičila, se mi poda
ji přesvědčit, aby se stala cvičitelkou. Po mnoha letech, kdy jsem na to 
všechno byla sama, se tak můžeme při cvičení střídat nebo za sebe 
zaskočit.“ 
Tak nezbývá než popřát do dalších let cvičitelkám i všem
hodně zdaru a pozitivní energie a hlavně „Slunce v duši.“ 
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ŠLAPETO 
 

Cykloturistický oddíl Šlapeto i v dalších letech pokračoval ve svých 
vyjížďkách. Pravidelně začínal svoji sezónu vždy nejbližší čtvrtek  
po prvním jarním dni a konec byl v říjnu se změnou času. Poslední 
vyjížďka je výjimečná v tom, že z Havlovic jedeme do Suchovršic 
přes mosty a lávky. V roce 2013 jsme ujeli 19,2 km a přejeli 26 mostů 
a lávek. Ostatní vyjížďky byly po blízkém i vzdáleném okolí. 
V sezóně absolvujeme i několik celodenních výletů, které jsou hlavně 
o svátcích. Během posledních let jsme byli v Nové Americe, Opočně, 
rekreační oblasti Kateřina, na Hrádečku – chalupa exprezidenta Havla, 
na Šerlichu, v Kuksu, v Adršpachu, v Jánských Lázních. Lanovkou 
jsme společně vyjeli  na Černou horu a přes Pražskou boudu do Pece  
p. Sněžkou. Odtud je již příjemná cesta domů. Pravidelně v létě 
jezdíme do Kudowy Zdroj na ryby. V posledních letech využíváme  
i cyklobusy. Jedeme na Pomezní boudy a přes polskou Lubawku  
se vracíme domů. Projeli jsme se na nových cyklostezkách z Hronova 
do Pekla podél řeky Metuje. Další testovanou byla nově otevřená 
z Hradce Králové do Kuksu.  
Rozhodli jsme se také, že si společně vyrazíme na víkendové pobyty. 
První byl na Ústeckoorlicko, druhý do Jizerských hor. Další rok to již 
byl pobyt na 5 dnů  do oblasti Lounska a v loňském roce za krásného 
počasí jsme týden strávili v České Kanadě, což je oblast mezi Telčí  
a Jindřichovým Hradcem. 
Společně oslavujeme kulaté a půlkulaté narozeniny, jezdíme  
na bowling, chodíme na minigolf. Je-li krásná zima, tak vyrážíme  
na běžky. Zúčastňujeme se zakončení cvičebního roku a pro děti  
si připravíme malou vyjížďku spojenou s různými úkoly.  

Naše krédo zní: „ Ať je léto nebo zima, posilujem si svoje těla!  
Po cestách suchých, někdy i blátem si to všichni vždy vesele šlapem.“ 

    



     

     Zakončení cvičebního roku se Šlapetem 

     

      Šlapeťáci v Jizerských horách v roce 2011 

 

 



STREETBALL                                                             . 
 
 
Streetball Club TJ Sokol Havlovice je spolkem přátel  
tzv. pouličního basketbalu neboli basketbalu hraného pouze na jeden 
koš. Obvykle hrají tuto hru tři proti třem s částečně přizpůsobenými 
basketbalovými pravidly. Streetball vznikl téměř před sto lety, 
basketbalisté ho zpočátku brali jako zpestření jednotlivých tréninků. 
V současné době „street“ natolik zprofesionalizoval, že se uchází  
o místo v seznamu olympijských sportů. 
 
Streetballový havlovický oddíl se má čím pochlubit. Pořadatelsky 
úspěšně zajišťuje již 14 let místní streetballové turnaje. V květnu 
pořádá Májový turnaj a v měsíci září Memoriál sv. Václava. Ačkoli 
jsou prezentovány tyto turnaje jako „rodinné“, postupem času jejich 
kvalita výrazně vzrostla. Hráčská základna pochází především 
z Královéhradeckého kraje, ale výjimkou nejsou ani mužstva 
vzdálenější, např. loňský zahraniční přírůstek – družstvo  
ze sousedního Polska. 
 
Zahrát si v Havlovicích mohou amatérští i profesionální hráči všech 
věkových kategorií. Téměř vždy se turnajů účastní kolem desítky 
týmů, které spolu zápolí na asfaltovém hřišti havlovického 
sportovního areálu. Jelikož je partnerem oddílu Základní škola Úpice  
- Lány, je vždy zajištěna i mokrá varianta - školní tělocvična.  
Ta naštěstí nebyla v historii konání turnajů mnohokrát potřeba.  
Ve většině případů si hráči i pořadatelé užívali sluníčka a pohody      
na domácí půdě.  
 
Vedení SC Havlovice pevně věří, že streetball bude i nadále hýbat 
nejenom světem, ale i Havlovicemi.  
 

                                                                     



  

       

         

 

 

       



POCHOD VÁCLAVICE -   HAVLOVICE         . 
 
Více jak dvacetiletá tradice, zajímavé trasy, příjemná kamarádská 
atmosféra, pohoda na startu ve Václavicích, živá hudba na kontrole   
ve Slatině nad Úpou, poučná postřehovka, nevšední péče volejbalistů      
o znavené turisty v cíli pochodu, pouťové atrakce v havlovickém 
sportovním areálu, chutné občerstvení, řízný Primátor a Krakonoš    
pro žíznivé, a proto, pokud přeje počasí, až tisícovka spokojených 
účastníků pochodu krásnou jarní přírodou. To vše v režii pořadatelů 
z Modré střelky Náchod a TJ Sokol Havlovice.  

Tak můžeme ve zkratce charakterizovat letos již pětadvacetiletý  
pochod Václavice - Havlovice. 

Tak neváhejte a pojďte s námi !  Těšíme se na vás ! 

 

 

         



ZÁVĚREM  …                                                             . 
 

Hned v úvodu si předseda TJ Jarda Balcar trochu posteskl, že dnešní 
doba až tak nepřeje provozování sportovních aktivit na základní 
amatérské úrovni. A když už se podaří vytvořit příhodné podmínky, 
jak se to povedlo u nás v Havlovicích, začíná být trochu problém  
se zájmem široké veřejnosti. 

Máme se tedy snad bát, že za dalších 100 let budou zdejší sportoviště 
opuštěná a nevyužívaná? 

Věřme, že ne. Život se do budoucna určitě hodně změní. Lidé budou 
ještě více rozmazlováni novými technickými vymoženostmi.  
S pohodlím a luxusem však přichází také obezita, apatie a lenost. Snad 
si však ani další generace nenechají vzít svou přirozenost - každodenní 
pohyb.   
Vždyť stačí tak málo. Třeba se jen projít, proběhnout, sednout na kolo, 
protáhnout se v tělocvičně nebo si zajít s kamarády společně něco 
zahrát. Svět je pak hned barevnější a hezčí. A člověk uvolněnější, 
spokojenější a šťastnější. 

Pokud si to chcete vyzkoušet, TJ Sokol Havlovice vám k tomu nabízí 
nespočet možností.  
Vždyť věřte, že lepší je se opotřebovat, než zrezivět … 

Tak  „ Sportu zdar a stoleté TJ Sokol Havlovice zvlášť  !!! “  
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