
SK Zlonice - Memoriál Františka Havla - 

IV. ročník turnaje starších přípravek 

 

Sportovní klub SK Zlonice uspořádal na svém hřišti, na počest již zemřelého dlouholetého 

funkcionáře a zejména v posledních letech hlavně trenéra toho nejmladšího fotbalového „potěru“, 

pana Františka Havla, v sobotu dne 24.8.2013 již IV. ročník turnaje starších přípravek – Memoriál 

Františka Havla. Slavnostnímu výkopu předcházelo v 9,00 hod. zahájení a přivítání - zejména 

rodinných příslušníků Františka Havla, hostů a zástupců Městyse Zlonice. Turnaje se zúčastnilo pět 

mužstev – Slovan Velvary, SK Zlonice, TJ Nové Strašecí , TJ Slavoj Zvoleněves a TJ Sokol Mšené Lázně. 

K prvnímu zápasu nastoupila mužstva SK Zlonice a Sokola Mšené Lázně. Domácí vyhráli 4:3. 

Druhý zápas odehrála mužstva TJ Nového Strašecí se Slovanem Velvary. Zde byli úspěšnější hráči 

Nového Strašecí poměrem 6:2. Hrálo se systémem každý s každým a vždy 2x15 minut. Třetí zápas 

v pořadí sehrála mužstva Slavoje Zvoleněves a Sokola Mšené Lázně (3:0). Další výsledky byly : 

SK Zlonice – Slovan Velvary  3 : 4 

SK Zlonice – Slavoj Zvoleněves  4 : 2 

Slovan Velvary – Slavoj Zvoleněves 5 : 4 

Slovan Velvary – Sokol Mšené Lázně 2 : 6 

TJ Nové Strašecí  - Slavoj Zvoleněves 9 : 2 

TJ Nové Strašecí – Sokol Mšené Lázně 10 : 0 

Nejnapínavějším zápasem celého turnaje, od začátku do posledního hvizdu píšťalky 

rozhodčího, byl poslední zápas SK Zlonice a TJ Nové Strašecí. Zlonice v tu chvíli hrály o druhou příčku. 

Zápas bohužel prohrály poměrem 1 : 4 a zakusily tak hořkost druhé turnajové porážky. Tento zápas 

rozhodl o jejich umístění na třetím místě. 

Počasí se vydařilo, gólů padalo požehnaně a všichni si krásnou atmosféru turnaje užívali. Ač 

se jednalo o soupeření těch nejmenších budoucích fotbalistů, fotbal hráli všichni srdíčkem a 

s maximálním nasazením. A věřte, že se bylo na co dívat.  František Havel by měl ze svých malých 

svěřenců velkou radost.  Byl to právě on, kdo je naučil fotbal milovat, kdo jim vštěpoval bojovnost a 

fotbalového ducha. To on vedl jejich první fotbalové krůčky, s ním zakusili svá první vítězství, ale i 

porážky. František Havel byl trenérem s velkým „T“ a děti ho milovaly. Nikdy na něj nezapomeneme. 

Krátce po 16,00 hod. byly předány poháry, diplomy a hodnotné ceny za 1. – 5. místo a též i 

pro nejlepšího hráče z každého mužstva. Putovní pohár se tentokrát tedy „stěhoval“ do Nového 

Strašecí. Poté byl turnaj ukončen. 

Konečné výsledky : 

1. místo – TJ Nové Strašecí 

2. místo – Slovan Velvary 

3. místo – SK Zlonice 

4. místo – TJ Slavoj Zvoleněves 

5. místo -  TJ Sokol Mšené  Lázně  

 

 



Sportovní klub SK Zlonice by i nadále v této zavedené tradici Memoriálů Františka Havla chtěl 

pokračovat a tak nejlepším možným způsobem i v dalších letech uctívat jeho památku. Na závěr ještě 

patří poděkování i celé rodině pana Františka Havla za jejich vstřícnost a sponzorský dar, všem 

sponzorům za podporu zlonické přípravky a hodnotné ceny a zúčastněným mužstvům za bojovné 

výkony. Věříme, že i v příštím roce, při V. ročníku Memoriálu Františka Havla, opět přijmou naše 

pozvání. 

 

 


