
 



Výroční zpráva 2010  
 
 Rok 2010 ubíhal v životě naší tělovýchovné jednoty podobně jako v minulých 
letech. Absolvovali jsme všechny aktivity z minulých let a dodrželi tak plánovaný 
kalendář akcí jak aktivitami ve sportovním areálu, tak účastí našich sportovců na 
turnajích a závodech v okolí.  
 Hlavním tématem letošní zprávy do novin bude tělocvična. Tělocvičnu u Čápů 
navštěvovalo po mnoho desetiletí několik generací cvičenců. Stav tělocvičny se 
postupně zhoršoval a dnes již neodpovídal současným bezpečnostním                       
a hygienickým předpisům. Obec ve spolupráci s naší organizací se snažila celou 
situaci řešit před 3 roky výstavbou nové haly, kterou Zastupitelstvo obce neschválilo. 
Proto se koncem roku 2009 začal výbor TJ vážně zabývat myšlenkou odkoupení 
tělocvičny a následně i celoročním provozem a případnou rekonstrukcí. Členové 
Zastupitelstva obce na svém neveřejném zasedání podpořili nákup tělocvičny včetně 
finanční podpory nákupu. V únoru schválila výroční členská schůze nákup tělocvičny, 
a tak jsme mohli s majiteli objektu transakci realizovat. V květnu byl již objekt 
v majetku TJ Sokol a mohl jsem tudíž požádat v programu Leader o dotaci               
na 1. Etapu oprav v tělocvičně – tedy rekonstrukci WC a šaten. Akce byla podpořena 
výběrovou komisí a schválena SZIFem. V prosinci jsem podepsal smlouvu o dotaci    
a v dubnu až květnu 2011 se bude v tělocvičně stavět. V lednu 2011 budu podávat 
žádost na 2. Etapu oprav, a to na výměnu palubovky, která by se mohla realizovat 
v roce 2012 nebo 2013.. 
 Objekt tělocvičny však není jen tělocvična. V 80. letech byla nad tělocvičnou 
vybudována turistická ubytovna. Během června a července zde Miloš Tohola 
společně s brigádníky vymaloval, byly opraveny dveře a WC se sprchou a v srpnu již 
ubytovna zaznamenala první návštěvníky. Během podzimních a zimních měsíců 
jsme dali ubytovnu do přijatelného stavu tak, aby mohla být v budoucnu využívána. 
Vybavili jsme pokoje přímotopy a akumulační kamna nabízíme za odvoz či 
symbolický poplatek. V ubytovně je též starý mandl, který nechce žádná mandlovací 
firma. Též mandl nabízí obec k odprodeji za symbolickou cenu. Začátkem března 
bude vše odvezeno k likvidaci. Ubytování nabízíme všem návštěvníkům obce 
Havlovice, turistům, sportovcům i návštěvám. Kapacita zařízení je 20 lidí                 
v 6 pokojích. Jsou zde pánské a dámské WC a společná kuchyňka zařízená 
kuchyňskými spotřebiči a nádobím.  
 Závěrem se omlouvám všem sportovcům, neboť na jejich branky, body            
a sekundy zde letos nezbylo místo, Věřím však, že ten, kdo se zajímá o výsledky 
našich sportovců a o dění kolem našeho areálu, si jistě vše průběžně nachází na 
webu www.havlovice.cz/sokol. Tam je vše s výsledky, fotografiemi                              
i s videoreportážemi z nejvýznamějších akcí.  
 Děkuji výboru TJ Sokol a všem cvičitelům za jejich pravidelnou nezištnou 
činnost, Miloši Toholovi za neúnavnou práci v areálu a Zastupitelstvu obce               
za poskytnuté finance, kterými platíme splátky na tělocvičnu, a další podporu.     
     Jaroslav Balcar – předseda TJ Sokol 
 
 
 
 
 



Havlovické sportovní noviny 2010 aneb st řípky ze sportovního 
života 
       
V Havlovicích zimní olympiáda už prob ěhla 
 V sobotu 16. ledna 2010 se na havlovickém kluzišti konaly závody na bruslích. 
Čtyřboj byl motivován zimními olympijskými hrami a českými reprezentanty. Děti 
"rychlobruslily" s takovým nasazením jako Martina Sáblíková, "krasobruslily" jako 
Tomáš Verner, střílely na branku jako náš hokejový tým a překážková dráha na 
bruslích vypadala jako závod Nikoly Sudové v boulích. Vyhrál každý, kdo přišel, 
protože si zasportoval a poměřil své síly s kamarády. Dík patří také cvičitelům:          
J. Kaizrové, J. Teichmanové Y. Friebelové a J. Balcarovi. Další setkání dětí na 
ledové ploše bude ve čtvrtek 28. ledna při Havlovickém masopustu.  
 
Havlovický masopust a karneval završil oh ňostroj 
 Ve čtvrtek 28. ledna se konal v Havlovicích masopustní pochod spojený                     
s karnevalem na ledě. Zazpívali jsme a zatančili dvěma hospodyním, od kterých jsme 
dostali koláče a sladkosti. Potom se průvod zastavil na mostě a u školy, kde masky 
dostaly koblihy. Na ledě se konal za zvuku diskotéky soutěžní večer. Na závěr se 
uskutečnil již tradiční ohňostroj. Každý dostal párek v rohlíku a čaj.  
 
Valentýnský volejbal v Havlovicích 
 V havlovickém kulturním domě se uskutečnil již 8. ročník Valentýnského turnaje ve 
volejbale. Celkem 5 družstev se utkalo každý s každým a zde jsou výsledky klání:     
1. Juventus Trutnov, 2. Sokol Suchovršice, 3. Havlovice A, 4. Crk Crk Úpice,            
5. Havlovice 1. Nabízíme i několik fotografií z litých bojů.  
 
Hokejisté Levého b řehu mají zatím navrch 
 V předvečer zahájení ZOH v Kanadě se i u nás v Evropě - konkrétně v Havlovicích 
rozběhla velkolepá sportovní akce. Nejedná se o nic jiného než tradiční hokejové 
derby Pravý břeh versus Levý břeh. První zápas se konal ve čtvrtek 11.2. na kluzišti 
v Havlovicích. V dramatickém utkání se vedení přelévalo z jedné strany na druhou. 
Závěr však patřil mužstvu z levého břehu. Dva góly v posledních minutách 
znamenaly jeho konečné vítězství 6:4. Série se hraje na tři vítězství.  
 
Havlovi čtí nohejbalisté usilovali o Solný krystal 
 Už třetím rokem po sobě se snaží havlovičtí nohejbalisté uspět na turnaji o "SOLNÝ 
KRYSTAL". Do letošního ročníku chtěli zasáhnout do boje o krásnou trofej 
pořadatelů hráči Vodníků i Hastrmanů. Velký počet přihlášených družstev však 
umožnil pořádajícím pozvat do Solnice pouze jedno havlovické družstvo, a tak 
nakonec odcestovali jen Vodníci.  
 
Okresní kolo v zimním p ětiboji se našim sportovc ům vyda řilo na jedni čku!!! 
 V sobotu 6.3.2010 odjelo 27 dětí naší TJ Sokol do tělocvičny ZŠ Bří Čapků v Úpici 
na okresní kolo zimního pětiboje. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za snahu          
a převedené výkony. Nejmladší žactvo soutěžilo v hodu na cíl, skoku z místa, koulení 
míče po lavičče a v člunkovém běhu. Mladší a starší žactvo se pak utkalo ve šplhu, 
ve skocích přes švihadlo, člunkovém běhu, skoku z místa a hodu na koš. Závěrečné 
vyhlašování výsledků nás opravdu potěšilo.  
 
 



Dvě medaile v krajském kole 
 Z krajského kola v Zimním pětiboji, které se konalo v sobotu 26. března 2010            
v Hořicích, přivezli naši borci dva cenné kovy. Petr Čepelka vybojoval stříbro              
a Ondřej Vlček bronz. Ani dalších sedm závodníků z naší TJ se v silné konkurenci 
neztratilo. Tereza Vodičková skončila ve své kategorii pátá a ostatní zhruba v půlce 
startovního pole. Gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci!  
 
Úvodní letošní minigolf ovládl Jirka Řezníček 
 I přes nepřízeň počasí, za stálého deště, byl zahájen celoroční minigolfový turnaj 
Havlovice Minigolf Open 2010. Při teplotě 5 stupňů Celsia se přihlásilo do turnaje 13 
hráčů, kteří se vybičovali k dvouhodinovému klání. Staronovým mistrem se stal Jirka 
Řezníček. Na druhém místě se objevila nová akvizice havlovického minigolfu Hana 
Kopecká a třetí příčku obsadil Miloš Tohola. Již nyní se těšíme na 9. května, kdy 
seriál pokračuje druhým turnajem.  
 
Staré d řevěné rakety zase ovládl Jirka Toman 
 V sobotu 17. dubna se v Havlovicích konal další ročník tradičního turnaje Staré 
dřevěné rakety, který je neoficiálním zahájením tenisové sezóny na kurtech                
s umělým povrchem. Zúčastnilo se ho 10 hráčů, mezi kterými zvítězil Jiří Toman        
z Úpice a obhájil tak prvenství z loňského ročníku. Druhý skončil Mirek Vojtíšek          
a třetí byl Láďa Lysický.  
 
Jubilejní havlovický street ovládli Xstream Ballers  
 Příznivci bezedných košů se sešli v havlovickém sportovním areálu 1. května 2010    
k jubilejnímu 10. ročníku Májového streetballového turnaje. Do skupinových klání       
o postup do semifinále vstoupilo celkem 9 teamů. Bramborovou příčku obsadil team 
Trouja Boys, bronzové medaile ukořistila domácí Lvíčata, stříbro si domů odnesli 
Tupouni Ženy - překvapení turnaje a na nejvyšší příčky vyšplhali vždy výborní 
Xstream Ballers. Nejlepším střelcem se stal Stanislav David, trojkařům kraloval David 
Sarpong.  
 
Turisté op ět vyrazili z Václavic do Havlovic 
V sobotu 15.5.2010 se konal 21. ročník turistického a cykloturistického  pochodu 
Václavice - Havlovice. TJ Sokol vypravil opět autobus, který vyjel z Havlovic               
v 7 hodin směrem na Libňatov. Tentokrát se ale počasí vůbec nevydařilo. Celonoční 
déšť odradil většinu účastníků a vyrazilo „jen“ 300 nejvěrnějších.  
 
Další druhé místo havlovických nohejbalist ů 
 Tentokrát si zajeli zahrát nohejbalisté Havlovic do Kuksu. Na třech kurtech, hned 
vedle parkoviště místního slavného zámku s Braunovými sochami, uspořádal místní 
Sokol Kuks nohejbalový turnaj trojic. Přes velkou nepřízeň počasí v průběhu celého 
týdne s bohatými dešťovými srážkami byly pořadateli vzorně připraveny všechny 
kurty, na kterých se hrálo. Deset zúčastněných družstev se utkalo systémem každý   
s každým. Nakonec jsme získali cenné stříbro!  
 
Vodnický turnaj se vyda řil 
 Krásné počasí, pohoda mezi hráči i pořadateli a celodenní boje osmnácti tříčlenných 
družstev - to byl 6. ročník nohejbalového turnaje "O DUŠIČKY HAVLOVICKÉHO 
VODNÍKA" na dvou kurtech s umělým povrchem ve Všesportovním areálu                 
v Havlovicích. Turnaj byl letos poprvé hrán i na uctění památky Honzy Kleistnera, 



výborného kamaráda, sportovce a našeho spoluhráče, který nás opustil právě před 
rokem. Ve čtyřech skupinách si postup do dalších bojů vybojovalo 16 družstev, která 
pak vyřazovacím systémem K.O. postupovala až do finálového zápasu.  
 
Experti ovládli další havlovický volejbal 
 V sobotu 12. června se v Havlovicích odehrál další ročník turnaje ve volejbale 
smíšených družstev. Zúčastnilo se celkem 10 týmů. Hrálo se na dvou hřištích, ve 
dvou skupinách po pěti. Konečné pořadí pak vzešlo ze zápasů týmů, které skončily 
na shodném místě ve skupině. Počasí bylo slunečné a teplé. Přesto koupel vítězů      
v Úpě absolvovala pouze mužská část vítězných Expertů. Konečné pořadí:               
1. Experti, 2. Dobráci, 3. Směs, 4. Ježci, 5. Rudník, 6. Havlovice, 7. Markoušovice,    
8. Odolov, 9. Bohdašín, 10. Juventus.  
 
HAPO: Starou Gardu Náchod sesadil z tr ůnu KOKA tým 
 Vítězem Havlovického poháru se stal trutnovský KOKA tým, který ve finále porazil 
3:0 Starou Gardu Náchod a partě kolem nestárnoucího Vejpravy tak překazil zisk 
čtvrtého titulu v řadě. Hradecký Academix s nejlepším hráčem 33. ročníku turnaje 
Rudolfem Skácelem získal bronz, když v utkání o 3. místo porazil Soniu Žacléř 2:0. 
Konečné pořadí HAPO 2010: 1. KOKA tým Trutnov, 2. Stará Garda Náchod,             
3. Academix Hradec Králové, 4. Sonia Žacléř, 5. Švéry team Trutnov, 6. Miláno 
Jaroměř, 7. Beer Boys Praha, 8. HAFA Havlovice A. Nejlepším brankářem turnaje se 
stal Libor Vacho (Stará garda), ocenění pro nejlepšího střelce převzal Jindřich 
Václavek (Academix, 4). Cenu pro osobnost desetiletí HAPO získal Jarda Vejprava 
(Stará garda Náchod).  
 
Minigolfist ům vypálil rybník Miloš Tohola 
 V neděli 11. července se i přes parné počasí sešlo v Havlovicích 11 bojovníků. 
Přilákalo je 4. kolo minigolfu. Prvenství si odnesl Tohola Miloš, manželka Alena byla 
jen o bod horší a třetí místo obsadil horký favorit celé soutěže Hejna Petr. 
Prohlédněte si výsledkovou listinu. Další kolo je na programu opět za měsíc 8. srpna  
 
Zakončení jarní tenisové sezóny 
 V pátek 6.8. proběhlo slavnostní vyhodnocení Jarní havlovické tenisové ligy. Zde 
jsou výsledky, 1. liga: 1. Lysický L., 2. Dvořáček J., 3. Friebel P. 2. liga: 1. Hrabánek 
Z., 2. Kašpar P., 3. Smékalová S. 3. liga: 1. Melichar Š., 2. Hynek J., 3. Honzera Z. 
Ženy: 1. Kábrtová I., 2. Mőglichová J., 3. Friebelová P. Fotografie z předávání cen 
jsou zde.  
 
Pohár HAPOSTAR ko řistí Pražské Trutnov 
 V sobotu 31. července se konal v Havlovicích již 17. ročník fotbalového turnaje 
Hapostar. Z celkového počtu 11 družstev se na 3. místě umístili hráči týmu Umbaba 
Ostrava, kteří excelovali na turnaji HAPO před 15 lety. Ve finále zvítězil tým Pražská 
Trutnov složený z bývalých hráčů Trutnova. Loňskému vítězi, týmu SONIA Žacléř, 
složenému z bývalých hráčů Náchoda, posílenému o hráče z Jablonce, připadl pohár 
za 2. místo.  
 
Luš ťa dal všem na frak 
Celkem 12 borců se chystalo získat další cenné body do minigolfového turnaje           
v neděli 8.8. Největší bodový zisk si vybojoval Péťa Luštinec za vyrovnané výkony     
v obou kolech (28, 31). Druhý Jirka Řezníček "doplatil" na horší druhé kolo (28, 41). 



Miloš Tohola měl sice obě kola za 30, ale stačilo to jen na 3. místo. Zde je průběžné 
pořadí.  
 
Předposlední kolo minigolfu 
 Neděle 12. září se nám vydařila co do počasí, ale účast na předposledním kole         
v minigolfu nebyla valná. Pouze 7 účastníků bojovalo o cenné bodíky. Prvenství si 
bleskovým projitím všech drah zajistil Miloš Tohola, druhé místo vybojoval Standa 
Čáp a na třetím se umístila Alena Toholová.  
 
Superhapostar ko řistí hradeckého Academixu 
 Vracíme se ještě k letošnímu 9. ročníku turnaje fotbalistů nad 50 let Superhapostar. 
Jak dokládá přiložená tabulka, z vítězství se nakonec radoval Academix Hradec 
Králové. Po celodenních bojích ve třech skupinách postoupilo do závěrečných bojů 8 
nejlepších. Ti se utkali vyřazovacím způsobem. Letošní ročník byl zatím nejbohatší 
na góly. V 34 zápasech padlo 94 branek, což představuje průměr 2,76 gólu na 
utkání.  
 
Vodníci ovládli poslední venkovní nohejbalový turna j 
 Ráno přízemní mrazík a přes den krásné, slunečné podzimní počasí provázelo 
nohejbalový turnaj v Bohuslavicích nad Úpou. Pořadatelům přijelo na turnaj sedm 
družstev, mezi nimi i Vodníci z Havlovic. Systémem každý s každým prošli bez ztráty 
jediného setu Vodníci z Havlovic a stali se tak zaslouženě celkovým vítězem 
letošního posledního venkovního nohejbalového turnaje. Celkové pořadí: 1. Vodníci, 
2. Turisti, 3. Žaludi, 4. Porige, 5. Hroudy, 6. Vidláci, 7. Serbousci. Prohlédněte si 
obrázky z turnaje.  
 
Memoriál svatého Václava vyhráli Xstream Ballers 
 Dva dny před svátkem svatého Václava se uskutečnil jubilejní 10. ročník 
streetballového turnaje s příznačným názvem – Memoriál svatého Václava. Celkem 
se ho zúčastnilo 10 teamů. V této desítce se objevili jak staří známí posílení o nové 
tváře, tak i nováčci. Z vítězství se nakonec radovali Xstream Ballers.  
 
Havlovický KD hostil tradi ční Moravské vinobraní 
V sobotu 2. října se v havlovickém kulturním domě konalo Moravské vinobraní.  
Příznivci dobrého vína, čerstvého burčáku a skvělé zábavy si přišli na své. 
Návštěvníci měli možnost ochutnat až 14 druhů vína pocházejícího z vinic v okolí 
Těšan u Brna. Na stolech nechyběly ani tradiční koláčky. K poslechu a tanci hrála 
skupina Fontána, která se postarala o výbornou atmosféru.  
 
Pravý b řeh vítězem Havlovické olympiády 2010 
Na svátek sv. Václava se již tradičně schází havlovičtí sportovci i nesportovci  na 
hřišti, aby změřili své síly v minigolfu, volejbale, nohejbale, ruských kuželkách, 
pingpongu, hodu na koš a ve fotbale. Děti soutěží v přehazované, vybíjené, 
štafetovém běhu i v přetahované. Po sečtení všech výsledků byl stav Havlovické 
olympiády 2010 4:2 pro Pravobřežáky. Obyvatelé z pravého břehu tak Levobřežákům 
oplatili porážku z posledního měření sil.  
 
 
 
 



Poslední minigolfový turnaj je za námi 
 V neděli 10. října se uskutečnil poslední turnaj v minigolfu. Vítězem se stal Miloš 
Tohola, druhý byl Petr Hejna a na třetím místě se umístila Hana Čápová. Máme             
i celkové výsledky celoroční soutěže. Zlato patří Miloši Toholovi, stříbro Petru Hejnovi 
a bronz si převezme Standa Čáp.  
 
Tenisový turnaj čtyřher op ět v režii Hrabánka s Antošem 
 V sobotu 16. října se uskutečnil další ročník tenisového turnaje ve čtyřhře. Vzhledem 
k nepřízni počasí se zúčastnilo jen 6 dvojic. Na 3. místě se umístili P. Melichar           
s P.Friebelem. Druhé místo obsadila dvojice Z. Středa, J. Adam. Putovní pohár si 
odvezla opět po roce dvojice Z. Hrabánek a P. Antoš, která nepoznala na turnaji 
přemožitele.  
 
Okresní atletické závody a zakon čení cvi čebního roku 
 V závěru cvičebního roku se děti z naší TJ Sokol Havlovice vydaly poměřit své síly 
na okresní atletické závody do Trutnova. Snažení malých havlovických sportovců 
přibližují naše obrázky. Vlastní zakončení cvičebního roku a vyhodnocení 
nejúspěšnějších sportovců proběhlo spolu se Šlapeťáky na bývalé havlovické 
Plovárně. 
 
Nohejbalový turnaj v Havlovicích 
Počasí začíná být zimní, a tak se většina letních sportů stěhuje do krytých hal            
a tělocvičen. Nejinak tomu je i s Vodníky a Hastrmany z Havlovic, kteří uspořádali   
27. listopadu 2010 nohejbalový turnaj trojic v Kulturním domě v Havlovicích. Přestože 
ve stejném termínu probíhal velký nohejbalový turnaj v moderní sportovní hale           
v Hostinném, do Havlovic si přijelo zahrát celkem 8 družstev. Účastníci nebyli 
zklamaní úrovní turnaje ani vyhlášenou akcí v pohostinství Amerika – Zvěřinovými 
hody. Vítězem turnaje se stali Veteráni ze Svatoňovic, druzí byli Bociani z Havlovic    
a třetí místo obsadili Vodníci. Další pořadí: 4. Tygří drápy Vítězná, 5. Pacienti           
D. Králové n.L., 6. Kopačky Vlčkovice, 7. Rotující palička Vítězná, 8. Hastrmani.  
 
Vánoční turnaj ovládli v Havlovicích nohejbalisté ze Suc hovršic 
 Poklidný, sváteční, vánoční čas se nesl na Štěpána Havlovicemi, ale ke Kulturnímu 
domu se už před devátou hodinou začala sjíždět osobní auta s účastníky tradičního 
nohejbalového turnaje trojic. V příjemně vyhřátém KD už byla připravena nohejbalová 
úprava sálu, a tak přesně v devět hodin mohl být vánoční nohejbalový turnaj zahájen. 
Osm družstev systémem každý s každým odehrálo za sedm hodin 28 zápasů, ze 
kterých vzešel celkový vítěz, kterým se stal BEER TEAM ze Suchovršic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
Seznam akcí v roce 2011 

 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Plán práce TJ Sokol Havlovice na rok 2011 
 

1.    Výbor TJ 
 

Organizačně zabezpečit chod celé TJ 
Zpracovat podklady pro udělení grantů z kraje a ministerstva 
Pravidelně se scházet na výborových schůzích  
Zajistit propagaci a dokumentaci jednotlivých akcí 
 

2.   Investi ční akce     
dopadové plochy na dětském hřišti 
nová věž na dětském hřišti 
opravy šaten a WC v tělocvičně  

 
       

3.    Hlavní sportovní akce  
hokejové zápasy P a L břeh 
Pochod Václavice - Havlovice 
Volejbalové turnaje    
Havlovice minigolf Open 
Tenisové ligy jednotlivců 
Tenisová liga ve čtyřhře 
Fotbalový turnaj HAPO      
Fotbalový turnaj HAPOSTAR  
Fotbalový turnaj HAPOSUPERSTAR  
Nohejbalový turnaj  O dušičku Havlovického vodníka 
Memoriál sv. Václava - streetballový turnaj j  
Všesportovní derby Pravý vers. Levý břeh  
2 tenisové turnaje  
Havlovické vinobraní  
 

    4.   Tradi ční akce pro d ěti 
           

Cvičení v tělocvičně v rámci SPV   
Karneval na ledě       
Vodnický pochod  
Zahájení cvičebního roku    
Předvánoční cvičení v tělocvičně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 


