
Aktivity ve sportovním areálu TJ Sokol Havlovice 
 
TJ Sokol Havlovice nabízí využití sportovišť v moderním areálu pro sportovní organizace, 
školy, firmy, skupiny i jednotlivce. V areálu lze provozovat: malou kopanou na dvou 
travnatých hřištích, dále tenis, volejbal, nohejbal a malou kopanou na víceúčelových 
kurtech s umělým povrchem. Na asfaltové ploše hokejového kluziště lze hrát hokej, 
hokejbal, florbal, basketbal a streetball. Součástí areálu je i 60 metrů dlouhá běžecká 
dvojdráha a sektor pro skok do dálky. V areálu je i minigolf se čtrnácti drahami. Dále kurt 
na beachvolejbal, dva betonové stoly na stolní tenis, ruské kuželky, petanque, zahradní 
šachy, discgolf, slackline, prolézačky a dětská lanovka. Od roku 2022 je k dispozici 
workoutové hřiště a stůl na teqball. V areálu si můžete zapůjčit koloběžky, šlapací káry, 
různé míče, rakety na tenis i pálky na stolní tenis. K dispozici je i dobíjecí stanice pro 

elektrokola. Na dětském hřišti je hlavní atrakcí velká nafukovací trampolína /130 m2/, dále 
se zde nachází pirátská lodˇ, houpačky, malý kolotoč, pískoviště a dvě pružinová houpadla.  
V areálu lze pořádat soustředění sportovců, firemní akce, výstavy, burzy atd. K využití 
nabízíme i správní budovu (kabiny, sociální zařízení, klubovna). V klubovně pro 30 osob lze 
buď soustavně nebo v rámci některé z uvedených akcí pořádat školení, přednášky, kurzy, 
večírky (reprodukovaná hudba, BTV). V případě Vašeho zájmu zajistíme cenově dostupné 
kvalitní stravování (možnost využití grilu). V areálu je i prodejní stánek s širokým 
sortimentem zboží. K posezení lze využít pergolu, stoly pod velkoplošným stanem nebo pod 
slunečníky a také mnoho laviček po celém areálu. Ten je celý ozvučen. 
Osvětlení je k dispozici na víceúčelových kurtech, na ploše kluziště i na hlavní travnaté 
ploše. Provoz areálu lze sledovat on-line prostřednictvím webkamery na 
https://www.youtube.com/watch?v=1Hjbz7ISUzQ. Na webových stránkách TJ Sokol 
www.sokolhavlovice.cz  lze využít rezervační systém sportovišť. 
 
V havlovickém sportovním areálu se koná každoročně řada sportovních a kulturních akcí. 
Mezi největší patří známý turnaj v kopané HAPO, hraje se od roku 1978 a účastní se ho 
také hráči ze zahraničí. Dále turnaj HAPO STAR pro hráče nad 40 let, turnaj SUPERHAPO 
STAR pro hráče nad 50 let a od roku 2021 i turnaj pro hráče nad 60 let s názvem 
MAXISUPERHAPOSTAR – EXTRA. Na kluzišti (pokud to počasí dovolí) se v zimě bruslí a 
hrají i hokejové zápasy. V jarních měsících startuje havlovická liga v malé kopané, konají 
se turnaje v tenisu, nohejbale, volejbale i plážovém a celoročně běží i minigolfová tour. 
Areálem prochází nová cyklostezka.  Každý rok je zde start i cíl silvestrovského běhu a 
pochodu Václavice - Havlovice. Na břehu řeky Úpy jsou umístěna relaxační lehátka a do 
řeky se můžete svézt na skluzavce. V jarních měsících je na břehu řeky kotviště pro 

vodáky a pokud náhodou přijedete na koni, je zde i úvaziště. 
 
Kontakt na správce: Pavel Šrámek, 605 384 544, PavelSramek268@seznam.cz  
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