
HAPO 44. 

Čtyřletá nadvláda trutnovských mužstev skončila! 
Letošní ročník ovládli hráči z Dobrušky, kteří jako tradiční 
účastník našeho turnaje poprvé vyhráli Havlovický pohár! 
 
  HAPO, turnaj, který díky svému charakteru nemá obdoby v celé České republice 
a zřejmě ani nikde jinde na světě! Měli jsme zkrátka štěstí na atypický plácek, 
který není ani velký, ani malý a i branky jsou přizpůsobeny netradičním rozměrům 
hřiště. Co se zprvu zdálo jako handicap se v průběhu let ukázalo jako nesporná 
výhoda. Poslední ročníky se ale už hrají na dvou hřištích.                                            
Tento druh fotbalu bez ofsajdů nabízí spoustu dramatických situací  před 
poměrně velkými brankami, mnoho střel i zákroků brankářů. Je to zkrátka fotbal 
nejen pro hráče, ale i pro diváky, kteří i v dnešní době na HAPO chodí.  
V doprovodném programu se letos představili havlovičtí motodědci se svými 
báječnými stroji, trutnovský autosalon předvedl nové modely aut, nad areálem 
kroužilo letadlo, točilo se kolo štěstí, havlovický vodník vozil po celý den zájemce na 
vodnickém kole a Jirka Gross předvedl pyrotechnické efekty. 
 
  
Ale pojďme k fotbalu: Na ranním nástupu se sešlo všech 24 přihlášených mužstev.  
Po odehrání šesti kvalifikačních skupin postoupilo 16 nejlepších do odpoledních bojů 
play off. První velké překvapení se zrodilo hned v osmifinále, když nejlepší mužstvo 
ze skupin Red Castle Červený Kostelec po nerozhodném výsledku s 16.  mužstvem 
Káňata Broumov neuspělo při penaltách… Po dalších dramatických bojích  
ve čtvrtfinálových zápasech postoupily do semifinále tři trutnovské týmy a mužstvo 
z Dobrušky. Neskutečné drama probíhalo v obou semifinálových zápasech, které 
stejně jako utkání o 3.  místo i finálový duel musely rozhodnout penalty. Postupně 
byly předány ceny a diplomy všem mužstvům. Osmička nejúspěšnějších získala 
spoustu zajímavých cen, včetně míčů a pohárů. Oceněni byli i nejlepší hráč, brankář  
a střelec. Hráči vítězného mužstva navlékli tradiční čelenky a také nové dresy 
s logem poháru a nápisem Champions, aby se následně vydali s havlovickým 
vodníkem na tradiční koupel vítězů do Úpy. 
 
Semifinalové zápasy: 
 
Švery team Trutnov                                FC Cuba Libre Trutnov        1 : 1  PK:   3 : 2 
Řeřábek                                                  Matějka 

 Atletico Chuligán Dobruška                  Kapalabanga Trutnov           0 : 0  PK:  4 : 3 
 

O 3. místo 
 FC Cuba Libre Trutnov                          Kapalabanga Trutnov          0 : 0  PK:  3 : 2 
         
  Finále:   
  Atletico Chuligán Dobruška                    Švery team Trutnov          1 : 1  PK:   3: 2 
       Čvančara                                                   Kutík                     



Sestava vítězného mužstva: Klofanda, Majer, Pago, Valášek, Hušek, Brožek, Čančara,  
                                             Štětina, Slavíček, Kořínek, Tokar. 
 
Individuální ocenění: 
Nejlepší střelec:    Duch Daniel (FC Cuba Libre Trutnov)  10   branek 
              brankář:  Klofanda Jaroslav  (Atletico Chuligán Dobruška) 
              hráč:       Kuhnel Lukáš  (FC Cuba Libre Trutnov) 
 
Velké poděkování patří rozhodčím, kterými letos byli David Beránek, Patrik Doubic a Marek Pilný 
a dramatické zápasy zvládli v pohodě. 
   
 
Speciální poděkování si zaslouží i všichni pořadatelé.  
 
Konečné pořadí: 

1. Atletico Chuligán Dobruška       
2. Švery team Trutnov 
3. FC Cuba Libre Trutnov 
4. Kapalabanga Trutnov 
5. RB Chlumec n. Cidlinou 
6. Káňata Broumov 
7. Da Giorgio Liberecko  
8. FC Sychrov 
9. Red Castle Červený Kostelec 
10. Sůl a Pepř Česko 
11. Žmolci Malé Svatoňovice 
12. Young boys Trutnov 
13. 2 Promile Pardubice 
14. Hokejky Trutnov 
15. Kodymka Praha 
16. Čechie Dubeč 
17. HAFA Havlovice 
18. Matex Hradec Králové 
19. PROSS Sport Praha 
20. HC THC Hvozdec 
21. Dycky Hajnice 
22. Goja Slavia Úpice 
23. FC Zličín 
24. FC Hanousek Jirny                                  

 
 Více na stránkách www.sokolhavlovice.cz  /HAPO/. Mrkněte i na fotogalerii Aleny Toholové  
na adrese https://catoma.rajce.idnes.cz .  Aktuální informace jsou také na facebooku  
a v následujících dnech i v reportáži Televize - JS.  
                                                               
 
                                               Miloslav Tohola 
 

 
 
                        


