
Fotbalové HAPO ovládla KOKA Trutnov 
 
Nedělnímu finále Havlovického poháru předcházela sobotní kvalifikace. Z té po nesmírně 
dramatických a většinou velice vyrovnaných zápasech postoupila čtyři nejlepší mužstva. Jokr 
Club Praha, Švery Team Trutnov, Red Castle Červený Kostelec a FC Cuba Libre Trutnov. 
Společně s Ležákem Česká Skalice, mužstvem KOKA Trutnov, loňským vítězem Academix 
Hradec Králové a domácí HAFA Havlovice utvořili finálovou osmičku. Finálové ráno začalo 
tradičním rituálem. Za účasti havlovického  vodníka si kapitáni vylosovali z historického 
klobouku soupeře do dvou skupin. Hrálo se systémem každý s každým. 
 
První dvě mužstva ze skupin postoupila do semifinále: 
KOKA Trutnov           -   Red Castle Červený kostelec   2 : 0 
Holubec, Groer 
Švery Team Trutnov -   Academix Hradec Králové         0 : 1 
                                       Skácel 
 
O 3. místo si to rozdali poražení semifinalisté: 
Švery Team Trutnov - Red Castle Červený Kostelec     5 : 0 
Landyš, Švertšal L., Ficner, Žaba, Lištván 
 
Finálový zápas, který se hraje 2 x 20 minut zvládla lépe KOKA, která ve finále porazila 
hradecký Academix 5 : 1, když poslední tři branky vstřelila až v závěru utkání. Branky vítězů: 
Kozák 2, Zinke 2, Holubec P. Za poražené Krois.  
 
Na dalších místech se umístili FC Cuba Libre Trutnov, Ležák Česká Skalice, Jokr Club Praha 
a HAFA Havlovice A. Také všechna individuální ocenění získali hráči vítězného mužstva. 
Nejlepší brankář Petr Kobos, který za celý turnaj inkasoval pouze jednou v závěru finálového 
utkání! O střelecký primát se rozdělili s 5 brankami Petr Holubec a Daniel Zinke, který byl 
zároveň vyhlášen nejlepším hráčem 38. ročníku HAPO.  Rozhodčí Jirka Říha, David Beránek 
a Michal Šedivý zvládli odpískat celý turnaj s přehledem před pětistovkou natěšených diváků. 
Ti  viděli nepřeberné množství skvělých fotbalových okamžiků, úžasných střel i skvělých 
zákroků brankářů. Celý turnaj odehrál i Ruda Skácel, který přijel posílit Academix až  
z Ameriky, kde nyní působí. HAPO je pro něho srdeční záležitostí Tady začínal jako kluk se 
svým tátou a vždy, když to jen trochu jde, tak se do Havlovic rád vrací. Zpestřením 
finálového dne bylo i vystoupení úpických mažoretek, pojišťovna Generali představila 
simulátor dopravní nehody a losování o zajímavé ceny. Havlovický vodník na svém 
jedinečném kole vozil a bavil přítomné po celý den. Vše vyvrcholilo závěrečnou koupelí s 
vítězným mužstvem a pohárem v řece Úpě, což je již tradiční konec tohoto jedinečného 
turnaje. Závěrečné poděkování patří neúnavným pořadatelům, starostovi obce a většině 
zastupitelů, kteří činnost TJ a trvalý rozvoj sportovního areálu podporují. 
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