
Pozvánka pro všechny  
na Fotbalový víkend 

HAPO 
 

Sobota 1. července 
 
  8:00  kvalifikační zápasy vzdálených mužstev 
 
Doprovodné atrakce pro všechny návštěvníky: 
 
18:30  Vystoupení mistra světa v benchpressu 
  Petra Hrona 
19:00 Předpremiéra fotbalové tragikomedie  

Ivánku, kamaráde 2 (duo „Lábus-Čtvrtníček“) 
19:45 Červený Máslo na lajně přes řeku. 
 
20:00  Hudební produkce Duo Hofic 
22:30  Megaohňostroj Jirky Grosse 
22:45 Hudební produkce Duo Hofic 
 
Vyhlídkové lety vrtulníkem (600 Kč/max 10 min letu, 
možnost rezervace předem na tel. 737141504) 
 
16:00  Bubble fotbal  

Fotbalpool 
Pro odvážné možnost vyzkoušení Slackline (chůze 
na lajně) 

 
19:30  Večerní rožnění Dua Kéča-Hroch   
            Obrať! 



Neděle 2. července – Finálový den 40. ročníku HAPO 
8:30 Zahájení finálových skupin 
 

Doprovodné akce 
Každý účastník akce si bude moci zakoupit 1 slosovatelný 
náramek v ceně 10 Kč. Celkem se bude losovat 50 cen (týdenní 
all inklusive pobyt v Egyptě i s letenkou, let balónem, tablet, dres 
Petra Čecha, a mnoho dalších.) 
 
Vyhlídkové lety vrtulníkem (600 Kč/max 10 min letu, možnost 
rezervace předem na tel. 737141504) 
Výstava kronik všech ročníků HAPO 
Výstava dvou a čtyřstopých nejen historických vozidel 
 
10:00 Den s toulavým batohem (akce Kladského pomezí  

pro děti i dospělé) – dětský den plný zábavy 
s dominantní 6 m nafukovací lezeckou stěnou 
Simulátor dopravní nehody (pojišťovna Generali) 
Bubble fotbal, Fotbalpool 
Kolo štěstí 
RC modely truck kamionů v akci 
Koloběžky 

15:00 Vystoupení Červenýho Másla na lajně nad řekou  
  a mistra světa v benchpressu Petra Hrona 
 
Před zahájením finálového zápasu čeká na všechny další překvapení, 
které bude zakončeno slavnostním nástupem finálových družstev a to ve 
stylu ala nároďák, i s národní hymnou (Eva Matoušková).  
 
Odpolední rožnění duo Kéča-Hroch. 
Stan hlavního sponzora firmy JAKO 
Ochutnávka a prodej regionálních potravin a výrobků 
Stánek firmy LUKO (košile) 

 
Držte nám palce, ať nám vyjde počasí a můžeme program 
uskutečnit v celém rozsahu. 
Vezměte své známé a přijďte si to užít. 
Na setkání v areálu se za pořadatele těší Miloš. 


