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Havlovický TJ Sokol v roce 2007
Již několik let zpracovávám povídání o TJ Sokol a v posledních letech si
kladu otázku, co všechno zde psát. O dění ve sportovním areálu a o činnosti všech
složek sportovního klubu by se dalo popsat celé tyto noviny. Vždyť každý oddíl si
vede svoji vlastní kroniku.
Začnu asi zázemím veřejného sportování. Začátkem roku 2007 jsme se pustili
do rekonstrukce WC a koupelny v hlavní budově. Dosavadní záchody a hlavně
koupelna již neodpovídali hygienickým požadavkům a ani kapacita nevyhovovala
množství sportovců, kteří v areálu sportují. Vybudovali jsme dopadové plochy na
dětském hřišti. Okolo jednotlivých atrakcí, pod lavičkami, okolo pískoviště a pod
tabulí instalovala firma Maratonstav zámkovou dlažbu. Zámková dlažba ochrání
dřevěné konstrukce od sněhu a trávy. V dubnu a květnu R. Paulus zateplil a zkulturnil
interiér prodejního stánku tak, aby v něm bylo možné provozovat hostinskou činnost
na kterou jsme získali živnostenský list. V prostřední části stánku jsme položili
dlažbu. Byly zde zabudovány police, stolky, ventilace, pivochody a nová
elektroinstalace. V "zelené boudě" jsme zlepšili zázemí pro moderátory sportovních
akcí. V květnu firma Zelinka a Strabag vybudovaly příjezdovou komunikaci k řece,
zámkovou dlažbu za stánkem a stání pro kola. Během prázdnin jsme obdrželi dotaci
200 tisíc Kč z Královéhradeckého kraje na rekonstrukci osvětlení hokejového hřiště.
Firma Štěpánský zlikvidovala staré osvětlení a během září instalovala osvětlení
nové. V letošním roce nás obec podpořila částkou 600 tisíc Kč. Celkové náklady na
výše zmíněné práce a další údržbu jsme vyčíslili na téměř 1,2 milionu Kč.
Na jaře loňského roku jsme vytvořili podmínky pro letní celodenní provoz ve
stánku. Sháněli jsme provozovatele těchto služeb. Po zvážení obdržených nabídek
se výbor TJ rozhodl o vlastním provozování občerstvení ve stánku. Chtěli jsme, aby
provoz areálu byl pravidelný, v době, kdy je hezky, ale také v době, kdy počasí
sportovcům úplně nepřeje. Dnes se dá hodnotit tento provoz jako velmi úspěšný.
Nejde snad ani o finanční zisk z prodeje, ale hlavně o to, že je vytvořeno zázemí jako
služba pro všechny sportující i pro odpočívající spoluobčany..
Nesmíme však zapomenout na sport. V našem areálu i mimo něj uspořádali
členové TJ Sokol Havlovice v roce 2007 takřka 50 sportovních akcí. Sportovci z
Havlovic se zúčastnili odhadem 150 sportovních podniků v blízkém i širokém okolí.
Pokusím se jen letmo vzpomenout na nejdůležitější sportovní události loňského roku.
Hlavní událostí je jistě 30. ročník turnaje HAPO. Kromě fotbalu zde byli ke shlédnutí
parašutisté, velbloud a mažoretky. Mistrovství české republiky v malé kopané pod
názvem Pohár vítězů pohárů se u nás konalo na přelomu června a července.
Jedinečným úspěchem bylo 3. místo našeho družstva doplněného o několik mladíků
z Úpice. Kdo z vás má doma bronzovou medaili z mistrovství ČR? Družstvo HAFA
Havlovice získalo bronz též v 1. Havlovické Tropical lize. Havlovičtí nohejbalisté se
zúčastnili pod názvy "Vodníci" a "Hastrmani" mnoha nohejbalových turnajů, v kterých
získali několik pohárů. Výborně reprezentovali Havlovice v moravských Popovicích,
kde se zúčastnili nohejbalového turnaje i s vodníkem Jardou. Jarní tenisové ligy se
zúčastnilo ve 3 ligách a 2 čtyřhrách celkem 40 hráčů a zvítězil náš starosta Pavel
Dvořáček. Pozimní tenisové ligy se ve čyřech ligách dvouher a jedné ve čtyřhře
zúčastnilo 50 hráčů a zvítězil Petr Friebel. Lukáš Řezníček zvítězil pětidílný
minigolfový turnaj jen o pouhý bod před Zdeňkem Honzerou. V září se konala
Havlovická olympiáda. Po těžkých bojích v 8 soutěžích byl stav vyrovnán. O vítězi
rozhodly hody na koš. V nich vyhrál pravý břeh - tedy i celou olympiádu. Naše děti se
zúčastnily okresních a krajských kol Zimního pětiboje a Atletického čtyřboje.
%Slapeťáci opět vyráželi každý čtvrtek na své pravidelné vyjížďky do okolí.
Volejbalisté a streetbalisté vyrazili na několik turnajů v okolí. Hokejisté odehráli

vítězný zápas v pardubické ČEZ aréně proti týmu Old Boys Úpice. O prázdninách se
konaly turnaje v pingpongu, petanque a ruských kuželkách. Všechny věkové
kategorie pravidelně cvičí v tělocvičně u Čápů
Činnost TJ Sokol je v posledním roce neuvěřitelně rozsáhlá. O všech
sportovních akcích vás pravidelně informujeme na stránkách www.havlovice.cz pod
odkazem sport.
Bylo to hodně povrchní zhodnocení, ale ti, kteří se o sport zajímají, tak si
informace jistě najdou. Na závěr bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu, Svazku
obcí Jestřebí hory, Královéhradeckému kraji za finanční podporu, cvičitelům,
organizártorům turnajů a sportovních akcí a výboru za kvalitní chod TJ Sokol.
Jsem přesvědčen, že na zisku titulu Obec roku ČR 2007 má nemalou zásluhu
i náš areál. Jsem potěšen, že vynaložené obecní peníze vracíme touto cestou zpět.
"A tak to má byt, tak je správne!"
Mgr. Jaroslav Balcar
předseda TJ Sokol Havlovice

Volejbal
Volejbalový oddíl se schází pravidelně každý pátek v zimě od 19:00 v
kulturním domě v Havlovicích a v létě ve sportovním areálu za školou. Na tréninky
dochází 8 - 10 hráčů. Dle možností se zúčastňujeme turnajů neregistrovaných v
nejbližším okolí. 25.2.2006 jsme uspořádali zimní turnaj v Havlovicích, kde 2
havlovická mužstva obsadila 2. a 5.místo z 5 zúčastněných. 27.5.2006 se konal
volejbalový turnaj v Suchovršicích na jejich antukovém hřišti, kde jsme skončili na 1.
místě z 5 zúčastněných družstev. 10. 6.2006 jsme zorganizovali XVII.ročník
tradičního volejbalového turnaje v Havlovicích, poprvé na nových kurtech, kterého se
zúčastnilo 12 družstev. Sportovní akce v roce 2006 jsme uzavřeli jako každoročně
30.12.2006 účastí na tradičním Silvestrovském turnaji v Suchovršicích, kde jsme ze 6
družstev obsadili 2. místo. V roce 2006 jsme rovněž tradičně zajišťovali cíl pochodu
Václavice - Havlovice.

Nohejbal
Činnost „Party amatérských nohejbalistů“ v Havlovicích kontinuálně navázala na
akce z roku 2006. Na začátek roku jsme si naplánovali nohejbalové turnaje v hale,
kam bylo možné zvát maximálně 10 družstev na jednotlivé turnaje. Zájem o zimní
hraní nohejbalu byl velký. Za spolupráce s Obecním úřadem jsme uspořádali ve dvou
volných termínech v Kulturním domě velice povedené halové turnaje. V únoru to byl
„Valentinský nohejbalový turnaj“, který byl pořádán i ve spoluprácí
s pohostinstvím Amerika, kde ve stejném termínu probíhaly „Zvěřinové hody“.
Většina účastníků turnaje využila možnosti posezení v havlovickém restauračním
zařízení a pochutnali si na specialitách, které připravovali Honza a Petr Čepelkovi.
Tento turnaj byl zajímavý pro všechny účastníky i tím, že na jeho závěr navštívila
Kulturní dům čerstvá držitelka zlaté medaile z mistrovství světa v nohejbale trojic
Jana Möglichová a Jirka Dvořáček, kteří nejen že sehráli s prvními třemi družstvy
exhibičně jeden set, ale Jana předala všem zúčastněným družstvům ceny a diplomy

za umístění. Večer s mistryní světa poseděli pořadatelé s manželkami v Americe na
„Zvěřinových hodech“.
Na „Valentinský turnaj“ navazoval v březnu „Josefovský nohejbalový turnaj“,
opět
v havlovickém
kulturním domě. O
účast projevilo zájem
více nežli 15 týmů, ale
z kapacitních
a
časových
důvodů
jsme mohli uspokojit
zase jen 10 družstev.
Na tento turnaj jsme
obdrželi od majitele
tiskárny v Červeném
Kostelci pro vítěze
trička
s nápisem
„MISTR Josefovského
nohejbalového turnaje
v Havlovicích
dne
24.3.2007“. Na tento
turnaj jsme poprvé
použili i naše nová
počítadla, na která
nám samolepící čísla
darovala
rovněž
tiskárna Červený Kostelec. Při tomto turnaji jsme začali používat i diplomy, které
jsme si vytvořili sami, použili jsme vlastní výtvarné řešení a sami je i vytiskli. Kromě
našeho hlavního turnaje na začátku června jsme vlastní diplomy použili v roce 2007
na všech našich turnajích.
Na začátku roku jsme navštívili se dvěma družstvy i největší halový turnaj na
trutnovském okrese. Byl to AMOS CUP 2007, který pořádá bývalý ligový hráč
nohejbalu Roman Pytela. Konal se v prvním týdnu roku 2007 a to ve
dvou tělocvičnách ZŠ V Domcích v Trutnově. Zde jsme si zahráli v opravdu
regulérních prostorách krásných tělocvičen. Potkali jsme se zde i s velmi dobrými
mužstvy, od kterých jsme měli možnost okoukat hodně nových věcí.
Na novou venkovní nohejbalovou sezonu se všichni havlovičtí nohejbalisté
připravovali poctivě celou zimu v tělocvičně u Čápů. Od května se začalo trénovat na
kurtech s umělým povrchem ve všesportovním areálu „Za školou“. Přípravy se
účastnili následující hráči: Jarda Dufek, Roman Čáp, Standa Čáp, Petr Hejna, Jirka
Pitaš, Mirek Semerák, Sláva Stach, Jarda Žlůva, Pepa Paulus, Honza Kleistner a
pokud nebyl ve světě na montáži, chodil trénovat i Jarda Semerád. V lednu roku
2007 s námi začal trénovat i Petr Misik, který se přistěhoval z Červeného Kostelce.
V zimním období s námi začal na některé tréninky docházet i malý Romča Čáp. Ti,
kteří přišli na všechny tréninky, absolvovali za rok 52 tréninkových jednotek, protože
jsme nevynechali s trénováním ani jeden týden v roce.
Prvními turnaji venku byly hned dva v jednom termínu. Jednalo se o turnaj hráčů
nad 45 let, který se hrál v Opočně na kurtech místního koupaliště. Druhý turnaj se
hrál v Choustníkově Hradišti, kde jsme také svoji účast potvrdili. Opočenský turnaj byl
organizován v krásném prostředí koupaliště Broumák, které nám poskytlo prožít
celou sobotu v prostředí, které by si zasloužili i obyvatelé našeho regionu. Na turnaj
do Choustníkova Hradiště nás pozvali kamarádi, se kterými se setkáváme pomalu
na každém turnaji a oni sami strašně rádi jezdí zase do Havlovic.
V sobotu 2.června se sjelo do Havlovic, na naši největší akci, devatenáct
nohejbalových družstev na 3.ročník nohejbalového turnaje „O DUŠIČKU OD
HAVLOVICKÉHO VODNÍKA“. Z celodenních bojů vzešel celkový vítěz, kterým se
stali hráči Bílé Třemešné. Ve finále se stejně jako loni utkali s družstvem Šimáků
z České Skalice, které porazili 2:1, když poslední a rozhodující bod padl za stavu 9:9
pokaženým servisem Šimáků. Na třetím místě se umístili hráči Nového Plesu u
Jaroměře. Čtvrtí skončili hráči z Úpice pod názvem Římani. Na Vodníky z Havlovic
letos zbylo šesté místo a Hastrmani obsadili místo dvanácté. Dva havlovičtí hráči
hráli za družstvo KOVO-DŘEVO z Hradce Králové, které skončilo čtrnácté. Z největší
dálky přijelo do Havlovic mužstvo pod názvem Čufty z Prahy. Hráči KOVO-DŘEVO

zase přivezli nejvzdálenější fanynku, která byla až z Chile. Havlovický turnaj
navštívila i mistryně světa v nohejbale trojic žen z loňského roku, Jana Möglichová.
Konečné pořadí turnaje bylo následující: 1.Bílá Třemešná, 2.Šimáci, 3.Nový Ples,
4.Římani, 5.Veteráni, 6.Vodníci, 7.NO Jizbice, 8.Kamenec, 9.Hradiště, 10.Inkognito,
11.STS Chvojkovice Brod, 12.Hastrmani, 13.Tropical, 14.Kovo-Dřevo, 15.BEER
Team, 16.Čufty, 17.Kopačky, 18.Hurikáni, 19. Muži zlých žen.
Celý turnaj proběhl ve velmi přátelském prostředí všesportovního areálu
v Havlovicích s kompletním zabezpečením občerstvení zajištěného manželkami a
přáteli havlovických nohejbalistů.
Hned následující den se celá parta amatérských nohejbalistů z Havlovic podílela,
stejně jako v loňském roce, na pořádání Dětského dne. Zajistili, po dohodě
s Obecním úřadem, občerstvení pro všechny děti i dospělé, kteří do všesportovního
areálu přišli Dětský den oslavit. Jako v předcházejících letech byl výtěžek z prodeje
věnován dětem mateřských škol z Havlovic, Libňatova a Suchovršic – občanskému
sdružení SULIHARA.. Dětem byly zakoupeny bezpečnostní reflexní vesty, které
mohou děti používat při svých vycházkách.
Dalším venkovním turnajem organizovaným havlovickými nohejbalisty byl 2. ročník
„BOHUSLAVICKEJ
NOHAKOP“.
Stejně jako v roce 2006 byl tento turnaj
uspořádán na nohejbalovém kurtu
v Bohuslavicích nad Úpou ve spolupráci
s místním
majitelem
restauračního
zařízení panem Oldou Křížkem. Kurt
nám byl pronajat,za to, že jsme byli
ochotni tuto akci v Bohuslavicích
uspořádat, zdarma. Občerstvení nám
zajistilo místní pohostinství. I zde se
všem účastníkům moc líbilo, stejně tak
jako
na
našem
velkém
turnaji
v Havlovicích.
Ostatní turnaje, kterých se havlovičtí nohejbalisté zúčastnili na venkovních kurtech,
byly už jen na cizích hřištích. Hráli jsme o „Putovní pohár starosty obce Bačetín“,
vesničce pod Orlickými horami. Zde nás znali již z předcházejících dvou ročníků a při
rozhovorech se starostou obce jsme mnohokrát narazili na to jaký jsme vzbudili
zájem o Havlovice. Když jsme tam byli poprvé, nikdo nevěděl, kde Havlovice jsou.
Starostovi jsme vyprávěli o sportovních aktivitách v Havlovicích i o budování
sportovišť. Ten jako fanda cyklistiky nelenil a do Havlovic několikrát zajel. A letos to
byl právě starosta Bačetína, který nám jako první gratuloval k získání titulu „Obec
roku hradeckého kraje“ pro Havlovice. Ale už tehdy nám říkal, že bychom si zasloužili
vyhrát v rámci celé republiky. Ihned po skončení turnaje nás starosta Bačetína pozval
na turnaj v roce 2008, kdy bude jejich obec pořádat velké oslavy kulatého výročí
Bačetína.
Bohuslavice byly pro nás v roce 2007 místem turnajového klání ještě 2x. Na jaře
a na podzim zde pořádají své turnaje i místní nadšenci nohejbalu. Vždy si z Havlovic
přijelo zahrát družstvo Vodníků.
V červnu je pořádán nohejbalový turnaj v Markoušovicích pod názvem
„NOHEJBALFEST“. Organizuje ho parta kamarádů, kteří spolu chodili na
gymnázium před dvaceti lety, která si říká „Tchunderboys“. Je to klasický nohejbalový
turnaj, tak jak se pamatujeme na začátky HAPO u nás v Havlovicích. Vždy si
připomeneme, tu krásnou uvolněnost, srdečnost a amatérizmus začátků fotbalových
turnajů v Havlovicích, které postupem času přerostly v úplně něco jiného. HAPO se

hodně odklonil od původního posláni fotbalového soupeření obyčejných kluků
z okolních vesnic. Markoušovice byly letos jediným turnajem, kde jsme vyhráli a
přivezli jsme si putovní pohár.
Jako nový turnaj, kde jsme ještě nikdy nehráli byl turnaj ve Vlčkovicích u Dvora
Králové nad Labem. Dva asfaltové kurty přivítaly 16 družstev, z toho bylo pět právě
z této malé vesnice a zajímavostí bylo to, že se s týmy dospělých utkala i 2 družstva
mladíků z Vlčkovic ve věku od devíti do třinácti let. Zde mají o budoucnost nohejbalu i
nadále postaráno.
Už v březnu nás v Havlovicích navštívil náš dobrý přítel a kamarád z Těšan Jarin
Čech. Protože dobře ví, že hrajeme v Havlovicích nohejbal a dokonce na našich
dresech nosíme reklamu jeho firmy „Autodoprava Čech“, požádal nás o naši účast na
nohejbalovém turnaji trojic na Moravě. Jednalo se o turnaj jeho zákazníka, který
pořádá pravidelně nohejbalový turnaj
poslední sobotu v srpnu. Místem konání
turnaje byly Popovice, asi 10 km jižně pod
Brnem. Jeho žádosti jsme vyhověli a do
Popovic jsme postavili tým Vodníků, i
Hastrmanů, ale pro tento turnaj jsme hráli
pod hlavičkou Autodoprava Čech a druhý
tým měl
název

Ringotour Těšany. Protože se jednalo o poměrně
vzdálené místo turnaje, rozhodli jsme se, že se
do Popovic vydáme i s manželkami a spojíme
nohejbalový turnaj s návštěvou našich přátel
v Těšanech. Cestovali jsme do Brna vlakem a
veškeré další přejezdy nám zajišťovala Autodoprava Čech. Raritou tohoto zájezdu
bylo i to, že celou dobu včetně cesty vlakem a zápasů na turnaji byl Jarda Dufek
ustrojen do „vodnického oblečku“. „OPEN CUP 2007“ což byl název popovického
turnaje se hrál na dvou kurtech a to jednom antukovém a druhý kurt měl stejný umělý
povrch jako mají naše kurty v Havlovicích. Na tomto turnaji jsme si zahráli s úplně
neznámými družstvy z okolí Brna a poznali jsme zde mnoho nových kamarádů.
Zápasy našich týmů přitahovaly místní diváky nejen našimi dobrými výkony, ale i
hraním našeho Jardy Dufka přestrojeného za VODNÍKA ve všech zápasech a
nemalou zásluhu na naší atraktivitě přispěly i naše roztleskávačky. Byly jimi nejen
naše manželky ale i kamarádky z Těšan, které zajistily i potřebné třepetalky od
těšanských mažoretek. Naše 4. a 5. místo bylo pro Vodníky a Hastrmany velkým
úspěchem. Večer jsme strávili při vínečku ve sklípku a nedělní dopoledne
s masážemi a koupelemi v lázeňském zařízení Společenského domu v Šitbořicích.
Dalším turnajem byla naše účast v Suchovršicích. Pořadatelem byla parta
mladých mužů kolem Vládi Lorence . Byl to
jejich první turnaj, který pořádali a chtějí tak
založit novou tradici v Suchovršicích. Je to
parta, která začala i s hraním nohejbalu v roce
2007 a jejich první zkušenosti na turnaji byly
získávány právě v Havlovicích, kam si přijeli
zahrát na „Valentinský turnaj“ kde si však
nakonec nezahráli, protože turnaj byl plně

obsazen a nikdo z přihlášených se na poslední chvíli neodhlásil, na což oni spoléhali.
V letní sezoně jsme se jako hráči nohejbalu a členové Sokola Havlovice zúčastnili
„Havlovické olympiády“ pod názvem LEVÝ - PRAVÝ BŘEH. Soutěžili jsme nejen
v nohejbale, ale i dalších disciplínách.
V prosinci jsme se znova vrátili do Kulturního domu. Jako Vodníci a Hastrmani
jsme na začátku měsíce zorganizovali turnaj u příležitosti „Zvěřinových hodů“
v Americe. Zopakovali jsme tak společně s Honzou a Petrem Čepelkovými úspěšný
nohejbalový turnaj ze začátku roku.
Halové turnaje jinde nežli v Havlovicích jsou výjimkou a to z důvodu zajištění
krytého kurtu za rozumnou cenu. Kromě Amos Cupu je to pouze nohejbalový tým
Rotující Palička z Vítězné, který je schopen zorganizovat turnaj v místní tělocvičně,
která má odpovídající rozměry. Hraje se zde o „O pohár obce Vítězná“ a i sám
starosta Vítězné se tohoto turnaje zúčastňuje jako aktivní hráč. Jedná se o turnaj na
zakončení nohejbalové sezony.
„Vánočním turnajem“ 27. prosince 2007 jsme se s celoroční nohejbalovou
sezonou rozloučili i my v havlovickém Kulturním domě. Z blízkého okolí přijelo sedm
družstev. Za Havlovice nastoupila 3 družstva. Vodníci, Hastrmani a Bociani. Družstvo
Bocianů bylo sestaveno rodinou Čápovou a hráli za ně s tátou Standou i jeho synové
Roman a Radim a nejmladším členem jejich týmu byl Standův vnuk Romča.
V roce 2007 se naši nohejbalisté zúčastnili celkem 16 turnajů. Z tohoto počtu jsme
jich sami uspořádali 6. Dva na venkovních hřištích a čtyři v havlovickém Kulturním
domě. Nepodařilo se nám ale obsadit ještě další turnaje na které jsme byli zváni.
Jednalo se o turnaje v Kuksu, Bílé Třemešné, Batňovicích, Rudníku, Mladých
Bukách, Vysokově, Jizbici a Červeném Kostelci. Většinou se jednalo o termíny, které
se kryly s datem těch turnajů, které jsme obsadili. Na turnajích, kterých se naši
nohejbalisté zúčastňovali jsme obsazovali převážně stupínky od třetího do sedmého
místa.
Celá parta nohejbalistů se podílela společně s manželkami i na pořádání HAPO,
HAPOSTAR a SUPERHAPOSTAR. Nohejbalisté spolu s manželkami navštívili i
vinobraní v Trutnově, kam je pozval jejich kamarád Jirka Šťovíček, rodák z Havlovic
a navštívili hasičský ples v Havlovicích. Závěr roku strávili společně na silvestrovské
zábavě, která se konala v Kulturním domě.
O všech akcích, turnajích i zajímavostech „Party amatérských nohejbalistů“
z Havlovic jsme pravidelně a aktuálně informovali návštěvníky webových stránek
Havlovic, kde naše příspěvky obratem a spolehlivě zveřejňoval Petr Záliš, kterému i
touto cestou děkujeme. Příspěvky o výsledcích si také mohli pravidelně přečíst i ti,
kteří navštěvují stránky Sdružení obcí Jestřebích hor. Na obou webových stránkách
jsme publikovali i fotografie ze všech turnajů i dalších akcí. O větších turnajích byly
zveřejněny příspěvky i v Krkonošském deníku a raritou byl článek ve Zpravodaji
moravské obce Šitbořice, kde se kromě článku o havlovickém Vodníkovi objevila i
jeho fotografie u místního léčivého pramene ŠTENGAR.
Financování veškerých turnajů a všech dalších akcí bylo bez přispění z rozpočtu TJ
Sokol Havlovice. Hráči si přispívali na potřebné výdaje z vlastních zdrojů. Poplatky za
kurty na tréninky v letní sezoně si hráči rovněž platili sami. Bez finančních úlev za
pronájem jsme měli i náš hlavní nohejbalový turnaj v červnu a plné finanční zatížení
za pronájem kurtů a prodejních míst bylo TJ Sokol Havlovice uhrazeno ze
startovného a výtěžku z prodeje, stejně jako věcné odměny pro prvních osm družstev
v hlavním turnaji. Při zimních turnajích v Kulturním domě máme podstatně větší
pochopení ze strany Obecního úřadu a starosty ing. Pavla Dvořáčka, kterému touto
cestou děkujeme.
Sezonu roku 2007 můžeme hodnotit jako velmi úspěšnou a již se těšíme na další
turnaje, které začínáme připravovat, a na které budeme i pozváni. Přejeme sobě i

všem ostatním hodně zdraví do roku 2008 a hodně radosti z pohybu nejen při
nohejbalu, ale i při provozování dalších sportů.
Jirka Pitaš

Akce v roce 2007
Pohár je opět na pravém břehu
V sobotu 24. února se uskutečnil rozhodující třetí zápas mezi Pravým a levým
břehem. Po vzoru NHL vznikla před 7 lety tradice, kdy řeka Úpa protékající obcí
Havlovice dělí hokejisty na pravobřežáky a levobřežáky. Stav 1:1 předpokládal lítý
boj obou družstev. Oba "břehy" vyjely na led s nejsilnější sestavou. Na první gól se
čekalo dlouhých 20 minut. Vsítil ho Lukáš Matěna do sítě levého břehu. Pravý břeh
pak nasypal levému další 4 branky. Na závěr korigoval jedním gólem Friebel. Houf
fanynek mohl být spokojen. Hrálo se v rychlém tempu. Pravý břeh - Levý břeh 5:1.
Góly: Matěna Lukáš, Borůvka Pavel, Balcar, Míl Petr, Andrš Aleš - Friebel Petr.

Havlovičtí žáci se v Úpici neztratili
V Úpici se v sobotu 10. března konalo okresní kolo zimního pětiboje. TJ Sokol
Havlovice reprezentovalo 18 závodníků: nejmladší žactvo - Rohanová Iveta
(3.místo), Sacher Jan, Kraus Jan, Kaizr Matěj, Gazda Vojtěch, Šrámková Šárka,
Prouzová Anna. Mladší žáci I. - Čáp Roman, Luštinec Petr. Mladší žákyně I. Friebelová Radka (1. místo), Smékalová Karolína (2. místo), Vodičková Tereza (4.
místo), Lorencová Nikola (6. místo). Mladší žáci II. - Hübner Erik, Zima Jiří. Mladší
žákyně II. - Čápová Karolína (6. místo). Starší žáci I. - Paulus Josef (5. místo), Král
Pavel (6. místo). DO KRAJSKÉHO KOLA POSTUPUJÍ VŠICHNI REPREZENTANTI
Z 1.- 6. MÍSTA (MIMO KATEGORII NEJMLADŠÍHO ŽACTVA). GRATULUJEME!
Havlovičtí žáci se v Úpici neztratili

Josefovský turnaj ovládli nohejbalisté z Úpice
Kulturní dům v Havlovicích byl v sobotu místem konání "Josefovského"
nohejbalového turnaje trojic. Z deseti pozvaných družstev se nejvíce dařílo "Dědkům"
z Úpice. V sestavě Pytela, Polášek, Falta nenalezli v průběhu celého turnaje
přemožitele a zaslouženě obsadili konečnou první příčku. Druhé místo vybojovala
"Rotující palička" z Vítězné, třetí byli "Vodníci" z Havlovic.

Havlovičtí Sokolové uctili památku Františka Kuldy
Havlovičtí Sokolové se v neděli 25.3.2007 sešli v tělocvičně u Čápů,
aby veřejnou cvičební hodinou uctili památku stoletého výročí
narození Františka Kuldy, dlouholetého náčelníka a předsedy TJ
Sokol Havlovice. Cvičenci i diváci si připomněli uplynulá léta v
historii TJ Sokol. V dobových krojích se představili muži i ženy. Děti
předvedly svá cvičení. Ke shlédnutí byla představena výstava albumů a krojů. V
závěrečné fotoprezentaci jsme si připomněli legendární plovárnu a hromadná cvičení

na louce u Součků. Slavnostním odpolednem provázeli Yvona Friebelová a Zdeněk
Honzera.

Radka Friebelová vybojovala v Hořicích bronzovou medaili
Havlovické sportovní mládí se v Hořicích v Podkrkonoší zúčastnilo krajského kola
Zimního pětiboje. Naši TJ reprezentovalo 6 dětí v kategoriích mladšího a staršího
žactva. V silné konkurenci se naši reprezentanti umístili ve středu startovního pole.
Radka Friebelová pak vybojovala bronzovou medaili!

Havlovickou tenisovou recesi vyhrál elegán v bílém!
V sobotu 31. března se v Havlovicích uskutečnilo jarní otevírání tenisových
kurtů. Ostrý start obstaral nultý ročník recesistického turnaje "Staré dřevěné
rakety". Desítka tenistů si přišla nejen zahrát tenis, ale hlavně se pobavit.
Vítězem turnaje se stal havlovický starosta Pavel Dvořáček hrající v
pozoruhodném dobovém oblečení! Na druhém místě se umístil Pepa
Baborák, bronz vybojoval Petr Poddaný a jako čtvrtý se umístil hlavní
organizátor a neúmorný tenista Jirka Pinkava z Havlovic.

Havlovice dobyly Pardubice
Hokejisté týmu Old Boys vyrazili v sobotu 14. dubna do pardubické ČEZ arény
zakončit hokejovou sezónu. V oranžových dresech nastoupili Havlovičáci ve
službách úpického týmu proti "zbytku světa". Po nadšeném výkonu zvítězili 6:5.
Škoda jen, že ochozy zely prázdnotou. Po hokejovém utkání jsme shlédli poslední
finálový zápas Pardubic proti Spartě. Zpět jsme jeli autobusem a veselá nálada se
stupňovala až do Trutnova. V Bohuslavicích jsme vyzvedli odhozený Kéčův
sparťanský ručník (který vyhodil Mílák na cestě do Pardubic) a všem bylo dobře.

První minigolfový podnik: rekord hřiště!
V Havlovickém sportovním areálu se v neděli 15. dubna uskutečnil 1. Orange
Catering minigolf Open. Na první letošní turnaj přijelo 18 vyznavačů tohoto sportu.
Na 14 jamkách se ve dvou kolech bojovalo o první body do Havlovické minigolfové
Tour. Vítězem se stal havlovický hráč Jaroslav Kolář s neuvěřitelnými 26 body, čímž
vytvořil nový rekord minigolfového hřiště. Až rozstřel určil v pořadí druhého
Trutnováka Radka Priputena se 30 body. Bronz si odnesl další domácí borec Zdeněk
Honzera.

Sportovní hala se v Havlovicích stavět nebude
Plánovaná výstavba nové sportovní haly se v Havlovicích neuskuteční. Rozhodlo se
o tom v úterý 24. dubna na jednání zastupitelstva obce.

Pochod Václavice Havlovice přilákal tisíc lidí!
Již 18. ročník pochodu Václavice – Havlovice se uskutečnil v sobotu
12. května. Z Havlovic se vydal naplněný autobus směrem do
Václavic v sedm hodin a okolo osmé hodiny jsme vyráželi z Václavic
směrem k domovu. Během dne se střídal déšť se sluníčkem a

každý minimálně dvakrát zmokl. Ve Slatině na všechny turisty čekalo občerstvení s
živou hudbou a na konci strastiplné cesty nás očekávala havlovická pouť. Dle
dostupných informací přišlo na start takřka 1000 platících pochodníků a cykloturistů a
mnoho dalších, kterým se zdá být dvacet korun přespříliš.

Hampejz minigolf open ovládl Řezníček
V Havlovicích se hrál opět zajímavý minigolf. V neděli 13. května
2007 se zde rozhořel další, v pořadí již druhý turnaj prestiží série Hampejz minigolf Open. Celkem třiadvacet minigolfistů se pustilo do
boje o ceny věnované tentokrát restaurací Hampejz Rtyně v
Podkrkonoší. Po více než dvouhodinovém boji se vítězem stal
Lukáš Řezníček s 27 body. Stříbrnou příčku vyválčil Jaroslav
Poláček, který si připsal o pět bodů více. Pomyslný bronz si odnesl
Miloš Tohola, který ztratil na vítěze šest bodů.

Atletický čtyřboj se havlovickým nadějím povedl
Celkem 14 dětí a 3 cvičitelky z naší TJ se vydaly do Trutnova na
okresní kolo v atletickém čtyřboji. I když závěr soutěže zkrápěl déšť,
na výkonech dětí to neubralo a devět z nich si přivezlo medaile.
Výsledky - předškolní děti: Rohanová I.- 1. místo, Borůvková N. - 2.
místo, Šrámková Š. - 3. místo, Kaizr M. - 3. místo. Mladší žactvo:
Luštinec P. - 1. místo, Čepelka P. - 2. místo, Smékalová K. - 1.
místo, Friebelová R. - 3. místo. Starší žactvo: Smékal D. - 1. místo. Medailisté ze
žákovských kategorií postupují do krajského kola, které se koná 27.5. v Jičíně.
Děkujeme za reprezentaci a nadále držíme pěsti!!!

Havlovičtí atleti navštívili město pohádky
V Krajském kole atletických závodů (Jičín, 27.5.2007)
reprezentovalo havlovickou TJ pět žáků a žákyň. V kvalitní
konkurenci jsme postup do republikového finále nevybojovali,
výkony však byly zdařilé. Výsledky v jednotlivých kategoriích mladší žákyně: Karolína Smékalová osmé místo, Radka Friebelová
devátá příčka, v družstvech první místo! Mladší žáci: Petr Luštinec
sedmá pozice, Petr Čepelka osmé místo, v družstvech třetí stupeň. Starší žáci: David
Smékal páté místo, v družstvech stříbro.

Pohoda a klídek ovládly Havlovice
Dvanáct družstev z různých koutů republiky se sjelo na sedmý
ročník Májového streetballového turnaje do Havlovic. V zápasech
"každý s každým" ve dvou skupinách se ukázalo, že se letos jedná
o turnaj z nejkvalitnějších v historii havlovických streetballových
klání. Zpestřením turnaje byli hosté z Jaroměře, kteří svůj
patriotismus vyjadřovali v modifikaci lidové písně "Jaroměř, Jaroměř
to je …, to mi věř!" Komentář jejich lodivoda Martina Staňka "Tohle byl můj nejlepší
strýtbolový turnaj, který jsem hrál" vyjadřuje fajnovou atmosféru. Třešničkou na dortu
a velkým zážitkem bylo gentlemanské finále, kde se hráči společně domluvili na
pravidlech - bez rozhodčího a "vítězství o 2 body". Žákovskou kategorii vyhrály v
Havlovicích Špendlíkové hlavičky.

Putovní pohár si z Havlovic odvezli nohejbalisté Bílé Třemešné
Do Havlovic se první červnovou sobotu sjelo 19 nohejbalových
týmů. Zúčastnily se zde třetího ročníku turnaje "O DUŠIČKU OD
HAVLOVICKÉHO VODNÍKA". Z celodenních bojů vzešel celkový
vítěz, kterým se stali hráči Bílé Třemešné. Ve finále se stejně jako
loni utkali s družstvem Šimáků z České Skalice, které porazili 2:1,
když poslední a rozhodující bod padl za stavu 9:9 pokaženým
servisem Šimáků. Na třetím místě se umístili hráči Nového Plesu u Jaroměře. Čtvrtí
skončili hráči z Úpice pod názvem Římani. Na Vodníky z Havlovic letos zbylo šesté
místo a Hastrmani obsadili příčku dvanáctou. Dva havlovičtí hráči hráli za družstvo
KOVO-DŘEVO z Hradce Králové, které skončilo čtrnácté..

Bujarou Úpici ovládli havlovičtí minigolfisté
Tuto neděli se konal již 3. podnik Havlovické minigolfové Tour,
tentokrát pod názvem Bujará Úpice minigolf Open. Ve velké
horůčavě tentokrát nepadaly rekordy. Na stupně vítězů se mezi
ostřílené sběratele vavřínů Jardu Koláře a Lukáše Řezníčka vklínil
poprvé pořadatel soutěže Jarda Balcar. Na 4. místě skončil Miloš
Tohola a pátý byl Ríša Sacher. Vítězové získali vstupenky na
Bujarou Úpici, která se koná příští týden na náměstí v Úpici. Akce se zúčastnilo 16
hráčů a nespočet fanynek. Do čela celkového pořadí se vyhoupl Kolář, který má na
kontě 136 bodů. Dosavadní lídr Tohola je o 24 bodů zpět, patří mu dosavadní
stříbrná pozice. O další tři body zpět je celkově třetí Řezníček.

Havlovičtí volejbalisté doma stříbrní
V sobotu 16. června se v Havlovicích po roce znovu uskutečnil
volejbalový turnaj. Po celý den svádělo mezi sebou na umělých
kurtech líté boje osm týmů, mezi nimiž byla dvě družstva domácích.
Havlovický A-tým prohrál až ve finále a skončil na krásném druhém
místě. Konečné pořadí turnaje : 1. Dobráci Trutnov, 2. Havlovice,
3. Rypáci Horní Kostelec, 4. Hostinné, 5. Zoufalci Markoušovice, 6.
Suchovršice, 7. Úpice, 8. Pštrosi Havlovice.

Cvičební rok zakončilo Putování se Šlapeťáky
Cvičební rok 2006-07 byl oficiálně ukončen. Stalo se tak ve čtvrtek
14.6.2007 odpoledne na společné akci nazvané " Putování se
Šlapeťáky ". Spolek Šlapeto zajistil organizaci trasy, kterou děti
zvládly se všemi úkoly - jak jinak než na kolech. V cíli, na Plovárně
za havlovickou pilou, bylo celé putování zakončeno. Cvičitelé TJ
zhodnotili cvičební rok, odměnili nejlepší reprezentanty, popřáli
krásné, slunné a sportem nabité prázdniny. Poslední tečkou pak byly dozlatova
opečené buřty... A v září zase v tělocvičně nashledanou!!!

HAPO Krakonoš Cup 2007 vyhráli Náchodští
Jubilejní třicátý ročník Havlovického poháru v kopané vyhrála Stará garda Náchod.
Hodně omlazený tým dirigovaný zkušeným Vejpravou ve finále
porazil domácí Havlovice 4:0, cennou trofej vybojoval vůbec poprvé.
Bronzovou příčku obsadil celek ZaP Nové Město nad Metují, který v
utkání o konečné třetí místo deklasoval 6:1 polické Mozky.
Tisícovka diváků sledovala i vložený duel finalistů prvního ročníku
turnaje, Havlovice hrály v repríze finále z roku 1978 s Hořičkami 1:1.
"Skvělou atmosféru turnaje umocnila fantastická divácká kulisa, před kterou si hráči
sáhli na dno svých sil. Velké poděkování patří desítkám věrných sponzorů a také
všem členům Havlovické fotbalové asociace za zvládnutí mimořádně náročné
organizace a především zajištění celého širokého sortimentu občerstvení. Jubilejní
třicáté HAPO mohlo být díky tomu velkou fotbalovou a společenskou událostí celého
regionu," hodnotí jeden z organizátorů podniku Miloš Tohola. Nejlepším střelcem
turnaje se stal pětigólový kanonýr Havlovic Martin Merganc, trofej pro nejlepšího
gólmana získal Martin Tomek z týmu ZaP Nové Město, nejlepším hráčem byl
vyhlášen Marcel Janovský z vítězné Staré gardy Náchod..

Pohár vítězů pohárů v Havlovicích 2007 - HAFA vybojovala bronz!
Tuto sobotu a neděli se ve sportovním areálu v Havlovicích sešli
vítězové pohárů všech lig v malé kopané v České republice. Přijeli
zástupci z Prahy, Brna, Pardubic, Příbrami, Klatov i dalších měst.
Celkem sedmnáct družstev se v sobotu utkalo o postup do
nedělních klání. V neděli pak ze čtyř čtyřčlenných skupin
postupovalo celkem 8 družstev do čtvrtfinále. Prezident
Českomoravského svazu malé kopané Filip Juda si turnaj pochvaloval: "Máte tady
super prostředí a super organizaci, jsem velmi rád, že se letošní pohár vítězů
pohárů mohl odehrát zde v Havlovicích". Domácí HAFA se v těžké konkurenci
neztratila, nakonec vyválčila bronz!.

HAPOSTAR ovládla Sonia Žacléř
Havlovický sportovní areál hostil v sobotu 11.8.2007 populární
fotbalový turnaj HAPOSTAR. O putovní pohár bojovalo deset
mužstev hráčů starších 40 let. Zápasy ve dvou skupinách byly
zajímavé až do posledních utkání, protože stále nebylo rozhodnuto
o postupujících. Nakonec rozhodovala ve skupině A jediná branka,
která poslala do boje o třetí místo domácí HAFA Havlovice. Tam
hráči Havlovic přehráli již poměrně unavené družstvo AFK Nymburk 3:0 dvěma góly
Mirka Soukupa a jednou trefou Zaňky. Vyvrcholením celého turnaje bylo finále mezi
mužstvy SONIA Žacléř a PRAŽSKÁ Trutnov. V normálním čase skončilo dramatické
utkání 1:1 a na penalty zvítězila SONIA.

Superhapostar 2007 pro ZaP Nové Město
I přes nepřízeň počasí proběhl v Havlovicích úspěšně 6. ročník
fotbalového turnaje hráčů nad 50 let - SUPERHAPOSTAR 2007. Z
osmi mužstev, která celý turnaj absolvovala, vyšlo vítězně zkušené,
a pravidelně se účastnící mužstvo, ZaP Nové Město nad Matují. Ve
finálovém zápase nastoupil ZaP proti vítězi loňského ročníku, týmu
PRAŽSKÁ Trutnov. V normální hrací době finálového zápasu
nepadlo rozhodnutí a skóre 0:0 poslalo ihned oba soupeře do penaltového rozstřelu,
kde bylo úspěšnější mužstvo Nového Města. Jeho hráči proměnili dvě penalty ze tří a
Pražská neproměnila penaltu ani jednu, když dvakrát nastřelila tyč. Domácí HAFA
obsadila páté místo.

Další minigolf ovládli Honzera, Priputen a Řezníček
V neděli se konal 4. podnik Havlovické minigolfové Tour Bowling
Bar Rtyně minigolf Open. Soutěž byla maximálně vyrovnaná, vždyť
na prvních 3 místech se seřadili hráči se stejným počtem bodů.
Čtrnáct jamek zahráli na 32 úderů Zdeněk Honzera, Radek Priputen
a Lukáš Řezníček. V tomto pořadí se srovnali na stupních vítězů. O
umístění rozhodl počet úderů v druhém kole.

Pravý břeh se dočkal vítězství
V Havlovicích se v neděli 7. října uskutečnil již třetí ročník
havlovického klání mezi sportovci z obou břehů. Obec Havlovice
protíná řeka Úpa a rozděluje ji na dva břehy. Ve 14 hodin zahájily
havlovickou "olympiádu" děti. Ve vybíjené, přehazované, skoku
dalekém z místa, honěné a hodu na cíl byly lepší děti z pravého
břehu. Další body pro pravý břeh získali nohejbalisté, fotbalisté a
hráči ruských kuželek. Naopak levobřežáci získali vítězství ve volejbale, pingpongu,
petanque a v minigolfu. Drama vrcholilo - stav byl po čtyřech hodinách zápolení
vyrovnaný 4:4. O těsném vítězství pravého břehu tak rozhodly až hody na koš.
Celkem 26 dospělých sportovců z obou břehů si to rozdalo v házení "šestek". Lepší
basketbalisté byli na pravém břehu a tak věčně putovní pohár získali do svého držení
pravobřežáci.

Havlovickou minigolfovou Tour vyhrál Lukáš Řezníček
Poslední turnaj série Havlovické minigolfové Tour byl odehrán v neděli 14. října pod
názvem Orange Catering minigolf Open. Celkové prvenství v
Havlovické Tour si druhým místem v posledním turnaji zajistil Lukáš
Řezníček, získal celkem 208 bodů. O vyrovnanosti soutěže svědčí
jednobodová ztráta druhého Zdeňka Honzery s 207 body, který
poslední turnaj vyhrál. Na celkovém třetím místě se umístil Jaroslav
Kolář se 190 body. Na stupně vítězů se v neděli poprvé prodrala
Alena Toholová, které bronzový stupínek pomohl k celkové jedenácté příčce.
Děkujeme hlavnímu sponzorovi, společnosti Orange Catering Úpice, za ceny do
turnajů i finance na slavnostní zakončení a vyhlášení vítězů, které se bude konat v
klubovně sportovního areálu v listopadu.

Soutěž tenisových párů vyhráli Adam se Středou
Poslední říjnovou sobotu se v Havlovicích uskutečnil již třetí ročník
tenisového turnaje ve čtyřhře. Sešlo se osm dvojic, které se mezi
sebou utkaly systémem "každý s každým". Po osmihodinovém klání
na obou hřištích se z konečného prvenství radovalo duo Adam Středa. Stříbro brala dvojice Friebel - Melichar, bronz vybojovali
starosta Dvořáček se Spielbergerem a čtvrtou příčku obsadili Lysický
s Jiráskem.

Minigolfová série slavnostně zakončena
V Havlovicích se v úterý vpodvečer konalo vyhlášení nejlepších minigolfistů z
Havlovické minigolfové Tour. Celoročního turnaje se zúčastnilo celkem 29 hráčů.
Někteří přitom odehráli jediný turnaj. Vítězem série se stal Lukáš Řezníček s
celkovými 208 body. Jen o bod méně získal loňský vítěz Zdeněk
Honzera. Na třetím místě se umístil Jaroslav Kolář se 190 body.
Bramborovou medaili získal Radek Priputen z Trutnova. Na páté
pozici skončil správce areálu Miloš Tohola a šestý byl pořadatel
turnaje Jarda Balcar. Celý seriál sponzorovala úpická firma
Orange Catering, za což jí patří náš dík!

Tenisté bilancovali v klubovně
V klubovně havlovického sportovního areálu se v úterý 4. prosince
konalo slavnostní zakončení podzimní části tenisové ligy. První
tenisovou ligu vyhrál Petr Friebel. Stříbrnou pozici vybojoval Ladislav
Lysický, bronzová příčka patří Martinu Spielbergerovi. Tenistům v
druhé lize kraloval Zdeněk Hrabánek, v třetí nejvyšší soutěži zvítězil
Petr Maršík a čtvrtou ligu ovládl Lubomír Smékal.

Malí sportovci třídili cukroví závodní formou!
"Vánočník" - to byla letošní poslední společná akce dětí a cvičitelů z
havlovického oddílu Sport pro všechny. Proběhla v úterý 18.
prosince v tělocvičně u Čápů. Předvánoční úklid, výroba a zdobení
stromečků, shánění dárků či třídění vánočního cukroví - to všechno
si vyzkoušeli naši malí sportovci a závodní formou! Odměny byly
samozřejmostí a dokonce přišel i Ježíšek.

Vánoční nohejbalový turnaj
Stalo se už tradicí, že po vánočních svátcích pořádá "Parta
amatérských nohejbalistů" z Havlovic nohejbalový turnaj. Nejinak
tomu bylo i letos. Do Kulturního domu, kde se turnaj konal, přijelo 7
družstev z blízkého i vzdálenějšího okolí a startovala i tři družstva
hráčů Havlovic. "Vánoční nohejbalový turnaj" nakonec vyhráli
Veteráni z Malých Svatoňovic před Žraloky z Choustníkova Hradiště.
O třetí místo bojovala družstva Vodníků a Bocianů z Havlovic. Úspěšnější byli
nakonec Vodníci. Za Bociany hrál i nejmladší účastník turnaje Romča Čáp.

Plánované akce v roce 2008
2008

ročník, závod, turnaj, místo….

datum

název sportovní akce

leden

Hokejová utkání Pravý vs. Levý břeh

únor

Karneval na ledě

únor

Volejbalový turnaj v KD Havlovice

březen - červen

Jarní tenisová liga (4 ligy) + liga ve čtyřhře

13. 4.

1. Havlovice minigolf Open

duben - řijen

Havlovická Tropical liga (malá kopaná)

19. 4.

Tenisový turnaj - Staré rakety

10. 5.

Pochod Václavice Havlovice

11. 5.

2. Havlovice minigolf Open

17. 5.

Májový streetball

31. 5.

Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka

8. 6.

3. Havlovice minigolf Open

14. 6.

Volejbalový turnaj

21. 22. 28. 6.

30. r. fotbalového turnaje HAPO

29. 6.

Finále HAPO

13. 7.

4. Havlovice minigolf Open

srpen - říjen

Podzimní tenisová liga (4 ligy) + liga ve čtyřhře

9. 8.

HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let)

10. 8.

5. Havlovice minigolf Open

září - listopad

Podzimní tenisová liga (3 ligy) + liga ve čtyřhře

6. 9.

SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let )

14. 9.

6. Havlovice minigolf Open

27. 9.

28. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj

27. 9.

Havlovická olympiáda - Pravý vs. Levý břeh

12. 10.

7. Havlovice minigolf Open

25. 10.

Tenisový turnaj čtyřhra

31. 12.

Silvestrovský běh

