
 

 



 
Výroční zpráva 2009  

 
 Začátek roku bývá vždy ve znamení bilancování na členské schůzi, která se 
tradičně konala v hostinci Amerika. Tam jsme měli to štěstí předat dlouholeté 
cvičitelce Lence Čepelkové nejvyšší státní vyznamenání v oblasti sportu – Medaili dr. 
Miroslava Tyrše. 
 Na jaře jsme se pustili do kosmetických úprav našeho sportovního areálu. Již 
dlouho nás trápil břeh za hokejovým hřištěm, který hyzdil přístupovou cestu 
k toaletám ve správní budově. Opěrná zeď a asfaltový povrch nyní umožňuje přístup 
do budovy i inline bruslařům. Před prodejním stánkem jsme zvětšili prostor zámkové 
dlažby, abychom tam posléze instalovali druhý pingpongový stůl. Zakoupili jsme 
velkou trampolínu, na které řádí mladí i dospělí. Byly zakoupeny nové skříně do 
správní místnosti Miloše Toholy, kde jsou nyní důstojně uchovány archivní 
dokumenty. Na podzim jsme nechali připevnit tenisové stěny za mantinely tak, 
abychom je již nemuseli odstraňovat na zimu. Nyní slouží též jako zábrana pro 
hokejové puky. V říjnu pracovníci firmy Proplast-K vyměnili veškerá okna a venkovní 
dveře ve správní budově. Pan Krtil vymaloval veškeré interiéry i venkovní fasádu. 
Zakoupili jsme nové parapety, linoleum a žaluzie do společenské místnosti. Tyto 
novinky a drobné opravy stály TJ Sokol takřka 600 tisíc Kč. Z toho jsme obdrželi od 
Nadace ČEZ dotaci ve výši 200 tisíc Kč. Vše ostatní jsme hradili z naší hospodářské 
činnosti. 
 V květnu dosloužil po 7 letech sokolský traktůrek na sečení hřiště. Na základě 
dohody se starostou obce se TJ Sokol vzdal příspěvku na činnost schváleného 
v rozpočtu obce ve výši 100 tisíc Kč. Obec tak zakoupila traktůrek nový a je využíván 
pro potřeby Sokola i obce. 
 A nyní ke sportovní činnosti. Výbor TJ ve složení: R. Čáp, H. Čápová,            
M. Tohola, Z. Honzera, Y. Friebelová, M. Prokop a J. Balcar se snažil hlavně              
o udržení veškerých sportovních aktivit z minulých let: HAPO, Hapostar, 
Superhapostar, pochod Václavice- Havlovice, 7 tenisových lig a 2 turnaje, 
volejbalové a nohejbalové turnaje, 7 minigolfových turnajů, Olympiáda pro starší        
a pokročilé, prázdninové pingpongové, petanqové, kuželkové turnaje, hokejové 
zápasy P x L břeh atd. Cykloturisté Šlapeťáci vyráželi každý čtvrtek, fotbalisté se 
účastnili Havlovické Tropical ligy a nohejbalisté s volejbalisty nás reprezentovali na 
různých turnajích v okolí. 
 Samotnou kapitolou je cvičení dětí i dospělých v tělocvičně u Čápů. Děti nás 
reprezentovaly na okresních a krajských kolech v Zimním pětiboji a Atletickém 
čtyřboji s těmito výsledky.  V tělocvičně na Blahovce v kategorii nejmladšího žactva 
vyhrála Lucie Sacherová, Nela Borůvková byla čtvrtá. V kategorii mladšího žactva 
skončila Karolína Smékalová druhá, Radka Friebelová čtvrtá a Nikola Lorencová 
obsadila 6. místo. Petr Čepelka ovládl svoji kategorii, Jaroslav Balcar a Ondřej Vlček 
vybojovali bronz. Matěj Kaizr a Karolína Čápová skončili šestí.  

 



Havlovické sportovní noviny 2009 
Levý břeh vyrovnal sérii, karneval se povedl! 

V pátek 9. ledna se uskutečnil Karneval na ledě ve sportovním areálu          
v Havlovicích. Úderem 17. hodiny byla zahájena večerní lední revue. Děti 
v maskách se nejprve představily všem divákům. Objely několik kol okolo 
mantinelu. Poté se pustily v kruhu do tancování. Předcvičovala jim dospělá 
černokněžnice Yvona Friebelová, které jsme se zeptali, proč přišla v masce. 

"Slíbila jsem dětem ve školce, že přijdu v kostýmu a proto jsem tady". Celý karneval 
doprovázela hudba z reproduktorů. Akci zahájila již popáté skupina Maxim Turbulenc se 
svojí Mašinkou. Děti plnily na ledě spoustu úkolů: kličkovaly mezi překážkami, střílely 
pukem na branku, proskakovaly obruče, přeskakovaly překážky a dokonce házely na koš. Po 
slavnostním fotografování pro média a rozhovorech pro Televizi - JS dostaly masky slíbenou 
odměnu: sušenky, čokolády a další dobroty. Veselicici moderoval organizátor Jaroslav Balcar, 
který prozradil: "Akci pořádáme již podeváté. Každým rokem v zimě, když zde máme led, se 
sejde spousta dětí v maskách a připravujeme pro ně večerní show. Je to akce, která v okolí 
není a proto sem jezdí také hodně dětí z Úpice. Je to takový zimní dětský den". Celý zábavný 
podvečer byl tradičně zakončen ohňostrojem. Indián Vojta Gazda se svěřil: "Bylo to super. 
Už jsem tu podruhé a je to paráda. Zima mně nevadí a už se těším na příště". Další akcí pro 
děti bude masopustní pochod, který se bude konat koncem února. Po karnevalu se konal 
druhý hokejový zápas Pravý břeh proti Levému břehu. Hokejové zápasy se hrají na tři vítězná 
utkání. Páteční hokej vyhráli hráči Levého břehu 7:4 a vyrovnali tak sérii na 1:1.  

Turnaj v Havlovicích vyhráli domácí Vodníci 

První letošní nohejbalový turnaj trojic v Havlovicích uspořádali Vodníci     
a Hastrmani v Kulturním domě. Nejvzdálenějším účastníkem byli hráči ze 
Solnice a Opočna. Novinkou byla účast družstev Juniorů Vlčkovic, 
Tornáda Rudník, Kopec Olešnice a Hroudy z Bohuslavic. Desítku 
startujících doplnili domácí Vodníci a Hastrmani. Organizačně perfektně 

připravený turnaj, který byl dopředu nalosovaný a pořadí všech zápasů bylo hned po příjezdu 
všem přítomným známé, začal přesně podle propozic o deváté hodině. Z celého turnaje vyšel 
vítězně tým havlovických Vodníků v sestavě Dufek, Pitaš, Stach.  

     Paní Lenka Čepelková dostala nejvyšší sportovní vyznamenání 
- Tyršovu medaili! 

V úterý 24. února se konala výroční členská schůze TJ Sokol Havlovice. 
Byla zde schválena zpráva o činnosti a o hospodaření v roce 2008. Zároveň 
zde byl přednesen plán činností a rozpočet organizace na rok 2009. Hlavní 
událost však přišla ke konci schůze. Dlouholetá cvičitelka a bývalá 
předsedkyně paní Lenka Čepelková byla vyznamenána za svoji nezištnou 

činnost ve prospěch tělovýchovy nejvyšším sportovním vyznamenáním - medailí Dr. M. 
Tyrše. Za léta aktivit ve prospěch naší TJ Sokol jí moc děkujeme!  
 
 
 



Zimní pětiboj se havlovickým sportovcům vydařil 

Celkem 18 dětí z našeho oddílu odjelo v sobotu 7. března do úpické 
tělocvičny ZŠ Batří Čapků na okresní kolo Zimního pětiboje. Tam poměřili 
své schopnosti s ostatními závodníky ve skocích přes švihadlo, šplhu, 
skoku z místa, hodu na koš a člunkovém běhu. V těžké konkurenci jsme se 
určitě neztratili. V kategorii nejmladšího žactva vyhrála Lucie Sacherová, 

Nela Borůvková byla čtvrtá. V kategorii mladšího žactva skončila Karolína Smékalová druhá, 
Radka Friebelová čtvrtá a Nikola Lorencová obsadila 6. místo. Petr Čepelka ovládl svoji 
kategorii, Jaroslav Balcar a Ondřej Vlček vybojovali bronz. Matěj Kaizr a Karolína Čápová 
skončili šestí. Sportování na Blahovce přibližuje naše fotoreportáž. Osm úspěšných 
reprezentantů z řad mladšího a staršího žactva postupuje do krajského kola, které se koná      
4. dubna v Hořicích.  
 

Šlapeto bilancovalo rok 2008 

V roce 2008 se kolektiv cyklistů – Šlapeťáků sešel k 29 vyjížďkám po 
krásách našeho okolí. První vyjížďka byla spojena s návštěvou členky 
Šlapeto Soni Smékalové, které jsme dodatečně popřáli k narození syna        
a předali malý dárek. Další týden byla v klubovně důchodců velká oslava 
kulatých narozenin – Zdena Honzerová a Petr Hejna. Další týdny jsme již 
jezdili po známých trasách, nejlepší ujeli 631 km. Za dobu od roku 1996, 

kdy se začaly evidovat kilometry, mají někteří již ujeto více jak 7500 km.  
 

Hradeckou hokejovou bitvu zvládl lépe Pravý břeh 

V pátek 20. března vyvrcholilo v královéhradecké ČEZ aréně hokejové 
utkání hvězd Pravý břeh x Levý břeh. Tentokrát to byli hráči z levého 
břehu, kteří celému utkání udávali tempo. Vedli dokonce 4:2, pak ale přišlo 
konečné vyrovnání. O vítězi rozhodla trestná střílení. Bohouš Král 
propustil jen jednu střelu, zatímco Frantovi Škrabalovi propadly za záda 

puky dva. Vítězem a držitelem zlatých medailí se tak po roce opět stali hráči pravého břehu. 

Havlovické sportovní naděje se v Hořicích neztratily 

V sobotu 4. dubna odjelo sedm našich závodníků do Hořic, poměřit své 
síly v krajském kole Zimního pětiboje. V silné konkurenci všichni podali 
dobré výkony a za své umístění se jistě nikdo nemusí stydět. Mladší žáci 
I.:  Matěj Kaizr - 8. místo, Ondřej Vlček - 14. místo (z 29 závodníků). 
Mladší žákyně II.:  Karolína Smékalová - 8. místo, Radka Friebelová - 12. 

místo, Nikola Lorencová - 13. místo (z 31 závodnic). Mladší žáci II.: Petr Čepelka - 5. místo, 
Jaroslav Balcar - 12. místo (z 24 závodníků). Za odměnu dostali všichni od své cvičitelky 
Yvony Friebelové velkou pochvalu, poděkování a velikonoční medaili. Na další závody 
(atletické) se vydáme 16. května do Trutnova.  
 
 
 



První letošní minigolf ovládl Jarda Kolář 

Na Hod boží velikonoční se uskutečnil 1. Havlovický minigolf Open. Na 
prvním místě se umístil špílmachr Jarda Kolář s 27 body. Druhou pozicí 
potvrdil své kvality nestárnoucí Miloš Tohola. Třetí místo obsadil 
nečekaně mladíček mezi mistry Romča Čáp.  
 

     Havlovické loučení s halou smetlo Tornádo, Vodníci brali 
stříbro 

Posledním nohejbalovým turnajem pod střechou byla v sobotu 18. dubna 
zakončena zimní halová sezona 2008 – 2009 v havlovickém kulturním 
domě. Na turnaj přijelo 8 družstev. Prvenství si odvezlo ambiciózní 
Tornádo z Rudníku. Druzí skončili havlovičtí Vodníci, Hastrmani obsadili 
sedmou příčku.  

Stará dřevěná raketa nejvíce poslouchala Jiřího Tomana 

V sobotu 18.4.2009 se uskutečnil 3. ročník tenisového turnaje Staré 
dřevěné rakety. Podmínkou, kterou splnil každý ze 14 účastníků, byla hra    
s dřevěnou raketou. Všichni si mohli na vlastní kůži odzkoušet, s jakým 
nádobíčkem se vyhrávaly turnaje před 30 až 40 lety. Lákadlem pro účast na 
tomto turnaji je i putovní pískovcová raketa, kterou vlastnoručně podepsal 

pan prezident Václav Klaus, jenž obec navštívil v loňském roce. Po celodenních bojích si 
nakonec první místo odnesl Jiří Toman. V pořadí druhý byl Jarda Kejzlar a třetí  

Druhý turnaj v minigolfu vyhrál Honzera 

V neděli se od 16 hodin uskutečnil druhý turnaj Havlovického minigolfu. 
Zvítězil Zdeněk Honzera s úctyhodnými 27 body, na 2. místě skončil 
tentokrát Jarda Kolář a bronz bral Miloš Tohola. Celkem 11 účastníků si 
rozdělilo opět odměnu pro nejlepší.  
 

Jubilejní pochod Václavice - Havlovice neměl chybu! 

V sobotu 9.5.2009 se za krásného počasí konal jubilejní 20. ročník 
pochodu Václavice - Havlovice. Na startu u vlakového nádraží ve 
Václavicích se sešlo necelých tisíc příznivců pěší turistiky a hlavně 
cyklistiky. Cíl byl tradičně v Havlovicích v novém sportovním areálu. Zde 
každý obdržel pamětní list a nafouknutý balónek. Balónky byly krátce po 

14. hodině slavnostně vypuštěny na počest 20. ročníku. Kontrola byla na známém místě          
u přírodního podia ve Slatině nad Úpou. Trasy byly také tradiční – pěší 20 a 35 km, cyklo 
silniční 30 a 80 km a cyklo horské 30 a 45 km. Na trase si účastníci pochodu také mohli 
zasoutěžit v postřehovce, a to od Bílého mostu k bývalému jezu na Pohodlí. Tradiční ale 
nebyla trasa okolo hradu Vizmburk, kde předvedli své vystoupení rytíři a na dudy, harfu         
a niněru provázel turisty potulný Bard z Prahy. Bohaté občerstvení, vystoupení náchodské 
kapely Klapeto a i pouťové atrakce vytvořily v cíli skvělou atmosféru. A tak není divu, že 



travnatá plocha fotbalového hřiště byla doslova poseta lidmi a koly do pozdních odpoledních 
hodin.  

Havlovičtí Vodníci excelovali v Opočně 

TJ Sokol Opočno uspořádala v sobotu 23. května 2009 nohejbalový turnaj 
trojic pro starší pány nad 45 let. Na turnaji nechybělo ani družstvo Vodníků 
z Havlovic. Postup z šestičlenné kvalifikační skupiny si Vodníci zajistili 
třetím, posledním postupovým místem. V šestičlenné finálové skupině však 
přišla nečekaná vodnická forma. Ve finálových bojích smetli ze hřiště 

Vodníci ambiciózní a posílený tým Tornáda Rudník 2:0 na sety a připravili tak Tornádo           
o jisté vítězství v celém turnaji. Havlovičtí Vodníci nakonec skončili stříbrní!  

     O dušičky havlovického vodníka se válčilo v dešti 

Poslední květnová sobota již pravidelně patří v havlovickém sportovním 
areálu nohejbalovému turnaji. Letos se hrál již 5. ročník klání "O dušičky 
havlovického vodníka". Celý turnaj i jeho atmosféra byla nepříznivě 
poznamenána mimořádně špatným počasím. Každý z hráčů si mohl 
uvědomit velkou výhodu umělého povrchu oproti klasickým antukovým 

kurtům, kde by hra v takovém počasí vůbec nebyla možná. Vítězem putovního poháru          
"O dušičky havlovického vodníka" se stalo družstvo Veteránů ze Svatoňovic.  

HAPO vyhrála potřetí v řadě Stará Garda Náchod 

Zlatým gólem v prodloužení vyhráli fotbalisté Staré Gardy Náchod v neděli 
28. července 32. ročník Havlovického poháru v malé kopané. Zařadili se 
tak mezi jeho "nesmrtelné" účastníky. Byl to již totiž třetí triumf 
Vejpravovy party v řadě! Stará Garda přitom ve finále proti Švéry teamu 
vyrovnávala na 1:1 až z poslední akce normální hrací doby. Tahoun 

vítězného celku Jaroslav Vejprava převzal cennou trofej z rukou havlovického starosty Pavla 
Dvořáčka.  Semifinále: HAFA Havlovice - Stará Garda Náchod 0:3, Švéry team Trutnov - 
Jokr Club Praha 2:1 v prodl. O 3. místo: HAFA Havlovice - Jokr Club Praha 2:1. Finále: 
Stará Garda Náchod - Švery team Trutnov 2:1 v prodl. Branky: J. Vejprava, Novotný - Kábrt. 
Konečné pořadí HAPO 2009: 1. Stará Garda Náchod, 2. Švéry team Trutnov, 3. Hafa 
Havlovice, 4. Jokr Club Praha, 5. Votode Trutnov, 6. Sonia Žacléř, 7. FC Sychrov, 8. 1. KK 
Mozky Police.  

Vodníci se představili ve Vítězné 

Ve Vítězné se uskutečnil i mezinárodní nohejbalový turnaj trojic, na který 
bylo pozváno kromě místních týmů jediné vzdálenější družstvo - Vodníci    
z Havlovic. Na novém kurtu s umělým povrchem skončili Vodníci na 
pátém místě. První tři příčky obsadili hráči domácího NC Vítězná. 
Premiéru si na turnaji odbyli Poláci, kteří skončili poslední. Klání bylo 

součástí obecních oslav. V celodenním programu se návštěvníci mohli podívat na břišní 
tanečnice, výstavu místních spolků nebo třeba pozoruhodné vystoupení mažoretů.  
 



Tenisté bilancovali jarní sezonu 

V úterý 7. července byla na hřišti v Havlovicích slavnostně ukončena jarní 
tenisová sezona, přinášíme aktuální výsledky. První liga: 1. Dvořáček J., 
2. Mach V., 3. Friebel P. Druhá liga: 1. Růžička B., 2. Maršík P.,              
3. Adámek M. Třetí liga: 1. Kašpar P., 2. Honzera Z., 3. Smékal D. Čtvrtá 
liga: 1. Vodička L., 2. Žďárský J., 3. Kupský J. Ženy: 1. Kábrtová I.,        

2. Mőglichová J., 3. Adámková Z.  
 

Minigolfist ům zase kraloval Honzera 

Havlovická minigolfová Tour pokračovala čtvtrým turnajem v neděli       
12. července od 16 hodin. V havlovickém sportovním areálu zvítězil 
Zdeněk Honzera. Na druhém místě se umístil Petr Hejna a bronzový 
stupínek obsadil Miloš Tohola.  
 

HAPOSTAR opět kořistí týmu Sonia Žacléř 

V sobotu 1. srpna se uskutečnil již 16. ročník tradičního turnaje fotbalistů 
nad 40 let HAPOSTAR. Rozhodovalo se mezi devíti týmy na obou hřištích 
ve sportovním areálu v Havlovicích. Na pátém místě se umístili domácí 
borci. Čtvrtou příčku obsadil tým Obludy Ostrava. Pohár za třetí místo 
putoval k hráčům SHARP Pardubice. Celkové druhé místo patří družstvu 

Pražská Trutnov. Pohár si opět odváží do Žacléře SONIA v čele s Bonďou Mědílkem.  
 

První zápas HC Havlovice v Hronovské lize 

V sobotu 3. října 2009 v 8 hodin ráno se uskutečnil historický okamžik. 
Havlovice nasadily do druhé ligy v Hronově vlastní tým. První zápas proti 
GZH Hronov skončil porážkou 4:6, přesto výkon HC Havlovice je 
příslibem do dalších utkání. Kdyby totiž utkání nerozhodli rozhodčí, možná 
bychom se mohli i radovat, minimálně z remízy.  

     Minigolfové mistry vyučil Petr Luštinec 

V nedělním turnaji v minigolfu v Havlovicích ohromil všechny mistry 
mladíček Petr Luštinec. Se svými třiceti body zvítězil před Z. Honzerou      
a M. Toholou. Zveme všechny na poslední turnaj sezóny, který se               
v havlovickém všesportovním areálu koná 11. října od 16 hodin.  
 

Memoriál svatého Václava pro XSTREAM CONVERSE 

Všesportovní areál v Havlovicích se stal dějištěm IX. ročníku turnaje 
Memoriál svatého Václava ve streetballu. Akci organizoval SC TJ Sokol 
Havlovice společně se ZŠ Úpice-Lány. Bylo objednáno slunečné počasí, 



které provázelo hráče i pořadatele celým odpolednem. Streetballového turnaje se zúčastnilo    
7 družstev nejen z blízkého okolí. Opět k nám pod taktovkou Patrika Nguyena zavítaly dva 
týmy z Prahy. Hrálo se systémem "každý s každým", diváci tudíž mohli sledovat celkem 21 
parádních utkání v základní části turnaje.  

Honzera suverénem letošního minigolfového ročníku 

Způsobem start - cíl zvítězil v celém ročníku Havlovické minigolfové Tour 
Zdeněk Honzera, který v posledním turnaji sezóny potvrdil svoji 
nepřemožitelnost. Celkově druhý skončil Miloš Tohola, který v nedělním 
turnaji obsadil třetí místo. Na bronzové příčce se umístil Petr Hejna.  

Turnaj ve čtyřhře ovládla dvojice Antoš - Hrabánek 

V sobotu 24. října se v Havlovicích uskutečnil další ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhře. Kapacita turnaje 12 dvojic byla naplněna již několik dní 
před turnajem. Putovní pohár získala za 1. místo dvojice Antoš, Hrabánek. 
Na 2. místě se umístila dvojice Kužel, Vojtíšek a 3. místo obsadila dvojice 

Středa, Adam.  

Havlovická minigolfová Tour 2009 je ukončena 

V Havlovicích byly v sobotu 14. listopadu vyhlášeny také výsledky 
celoročního minigolfového turnaje. Putovní pohár převzal před naplněným 
kulturním domem Zdeněk Honzera. Na druhém místě se umístil Miloš 
Tohola, bronzový byl Petr Hejna starší, čtvrté místo obsadil J. Řezníček      
a pátá byla A. Toholová.  

Na galavečeru byli oceněni tenisté 

V sobotu 14. listopadu se uskutečnilo slavnostní vyhlášení Havlovické 
tenisové ligy. Zrcadlo výsledků, 1. liga: 1. Friebel, 2. Dvořáček P., Bárta 
P. 2. liga: 1. Lysický, 2. Bárta L., Kašpar. 3. liga: 1. Kupský, Hraba, 
Hruška. 4. liga: Melichar Š., Kábrtová, Vajsar. Ženy: 1. Kábrtová I.,         
2. Möglichová, 3. Friebelová. 1. liga čtyřhra:  1. Friebel, Melichar,           

2. Hrabánek, Vincenc, 3. Smékal P., Kašpar. 2. liga čtyřhra:  1. Bílý B., Vondráček, 2. Bárta, 
Adámek, 3. Růžička B., Růžička M.  

Nohejbal se hrál o zvěřinových hodech 

Pro havlovické nohejbalisty se stalo už tradicí, že při příležitosti 
zvěřinových hodů v pohostinství Amerika pořádají nohejbalový turnaj. 
Domácí hráči postavili do turnaje 4 družstva. Kromě Vodníků a Hastrmanů 
hráli z Havlovic i Bociani a Ringotour. Zbývajících 6 volných míst 
obsadila družstva trutnovského a rychnovského okresu.  

 



Tělovýchova sehnala peníze na zateplení budovy 

Na projekt zateplení sokolské budovy získala TJ Sokol Havlovice             
od Nadace ČEZ finanční částku 200 tisíc korun. "Potřebovali jsme vyměnit 
okna, dveře a zateplit budovu. Jsme rádi, že jsme v žádosti o grant uspěli 
a mohli opravit zařízení, které se velmi často stává místem pro setkávání 
a trávení volného času celé vesnice," uvedl Jaroslav Balcar, předseda TJ 

Sokol. Podkrkonošská obec s devíti sty obyvateli je nositelkou titulu Vesnice roku 2007.        
K jeho zisku přispěla svými četnými aktivitami i tělovýchovná jednota. Rozvoj pohybových 
aktivit, organizace volného času pro děti a mládež a sportovní vyžití aktivních havlovických 
občanů je v obci stále více ceněným atributem. "Zájem o program Nadace ČEZ Podpora 
regionů rok od roku roste. Ve východních Čechách se oproti loňsku zvýšil o osm a půl 
procenta. Nadace již sedm let podporuje ve všech regionech místní neziskové subjekty, 
nejčastěji občanská sdružení a příspěvkové organizace," uvedla mluvčí skupiny ČEZ         
pro východní Čechy Šárka Beránková.  

Loučení s rokem obstaral Vánočník 

Rozloučení s kalendářním rokem 2009 proběhlo odpoledne 17.12.              
v tělocvičně u Čápů. Sešlo se tam na třicet předškolních děti, mladších       
a starších žáků a žákyň, spolu s cvičiteli J. Kaizrovou, P. Astrem                 
a Y. Friebelovou. Předvánoční cvičební hodina, tradiční "Vánočník", to 
bylo trochu netradiční sportování, klání čtyř družstev, složených z dětí od 

čtyř do jedenácti let. Každé družstvo sídlilo v jednom rohu tělocvičny a jejich cesty a úkoly 
směřovaly vždy k vánočnímu stromečku uprostřed.  

     



 

Plán práce TJ Sokol Havlovice na rok 2010 
1.   Výbor TJ 
      Organizačně zabezpečit chod celé TJ 
      Pravidelně se scházet na výborových schůzích 
      Zajistit propagaci a dokumentaci jednotlivých akcí 
 
2.   Provoz TJ Sokol 
      Zakoupení tělocvičny u Čápů 
      Získání dotace na opravu WC a přízemí tělocvičny 
      Opravy v tělocvičně  
      Provoz sportovního areálu včetně prodejního stánku 
      Pravidelná údržba sportovního areálu 
      Zajištění příležitostného ubytování v ubytovně 
 
3.    Hlavní sportovní a kulturní akce     
       viz. plán akcí 
 
4.   Pravidelné sportovní aktivity 
      Cvičení všech věkových skupin cvičenců v tělocvičně  
 
 

2010 ročník, závod, turnaj, místo…. jméno a příjmení 
kontaktní 
spojení 

datum název sportovní akce kontaktní osoba  
telefon, e-

mail, ...  

leden Hokejová utkání Pravý vs. Levý břeh  
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

únor Karneval na ledě 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

6. 2.  Volejbalový turnaj v KD Havlovice 
Mgr. Prokop 

Milan 724761300 

březen - 
červen Jarní tenisová liga  (4 ligy) + liga ve čtyřhře 

Mgr. Balcar 
Jaroslav 777005790 

11. 4. 1. Havlovice minigolf Open 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

duben - řijen Havlovická Tropical liga (malá kopaná) Tohola Miloslav 737141504 

17. 4. Tenisový turnaj - Staré rakety 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

1. 5. Májový streetball Petra Friebelová 776 707 698 

10. 5. 2. Havlovice minigolf Open 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 



15. 5. Pochod Václavice Havlovice 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

5. 6. 
Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického 

vodníka Čáp Stanislav 604702018 

12. 6. Volejbalový turnaj 
Ing. Prokop 

Milan 724761300 

13. 6. 3. Havlovice minigolf Open 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

19. 20.. 26. 
6. 32. r. fotbalového turnaje HAPO Tohola Miloslav 737141504 

27. 6. Finále HAPO Tohola Miloslav 737141504 

11. 7. 4. Havlovice minigolf Open Mgr. Balcar  777005790 

srpen - říjen Podzimní tenisová liga (4 ligy) + liga ve čtyřhře 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

31. 7. 
HAPOSTAR  (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 

let)  Tohola Miloslav 737141504 

8. 8. 5. Havlovice minigolf Open 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

2. 9. Olympiáda pro starší a pokročilé Tohola Miloslav 737141504 

11. 9.  
SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 

50 let ) Tohola Miloslav 737141504 

12. 9. 6. Havlovice minigolf Open 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

28. 9.  Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj Mgr. Balcar Jan 777851871 

28. 9. Havlovická olympiáda - Pravý vs. Levý břeh 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

10. 10. 7. Havlovice minigolf Open 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

16. 10. Tenisový turnaj čtyřhra 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 

31. 12.   Silvestrovský běh 
Mgr. Balcar 

Jaroslav 777005790 
 
 


