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nastupoÝvali Panský, D. Žovinec, Bouček, Mol, Berkovský, Klimek, Slavík, Hruška, Houf, Tesařík, Cízler,
Kounovský, Mašek J., Žovinec L., Chára, Šístek, Svoboda, Mašek A., Rakušan, Mol. A. Své kvality mužstvo

potvrdilo i v městském přeboru, kde v první sezoně obsadilo desátou příčku. Místo toho, aby pokračovalo ve
vzestupu, však přišel pád. Pro neshody s vedením ukončil působení u týmu trenér Žovinec. Když si jeho
návratnavýborunevymohlianihráči,desítkaznichtýmopustila.Většinasepakuplatnilavevyššíchsoutěžích.
Patmě se tak rozpadl jeden z nejlepších týmů, jaké
kdyLhotkaměla.JednímzodcházejícíchbyliKarel
Kounovský, který si na poslední popsané stráce svoj í
kroniky  posteskl:  „Hromadné  loučení  uspíšilo

jednání našeho výboru, kterému je zřejmě jedno,
jestli se bude hrát přebor nebo ne." 0 rok později
skutečně přišel pád.
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let.  A  navzdory  věku  nezapomíná.  Když  se  zamyslí,  dá  dohromady  přes  dvě  stovky  hráčů,  kteří  na
Lhotce hráli.  „Kdo byl  nejlepší?  No  možná  se  to  někomu nemusí  líbit,  ale  asi Toníček Tiiichý,``  jmenuje
Děda  Lhoťák  dnešního  trenéra  B-týmu  a  starších  žáků.  A  pak připojí  další jména.  ,,Karel  Kounovský,
Pavel  Bovška,  Páňa,  Olda  Vodíčka,  určitě  na  někoho  zapomenu,"  bojí  se.  Právě  partu  kolem
Kounovského  dává  za  příklad  dnešní  generaci.  „Ti  měli  elán,  který  dneska  klukům  trochu  chybí,"
nebojí  se  Děda  Lhoťák přisolit kritiky.  Třeba  i na  adresu  trenéra  Formánka.  „Nechci nikomu ublížit,
ale proč kvedlá  se  sestavou,  když je  poslední  zápas  před mistrákem,"  divil  se  po  utkání  s Břevnovem.
Ale i ke  dnešním hráčům má slova uznání.  „Šikovný je malý  Glos,  Wenca  a taky  Dedek,  co  dává  góly."

Není však pochyb  o  tom,  že palce  bude  držet všem,  kdo  budou bojovat v barvách  Tempa.  Vlastně
Lhotky.  „Mám rád  čestný  lidi  a pokud vím,  tak na Lhotce  byli vždycky  čestný  lídí,"  říká  a po  chvilce
dodá  s  úsměvem:   „A  kdybych  nepřišel,  to  bych  přece  nebyl  Dědek  Lhoťák."
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že to nebyl pro letošní rok
úspěch  poslední.  Není
totiž  pochyb  o  tom,  že
mistrovská utkání budou
náročnější.  Potvrdila  to
také porážka v úvodním
zápase v Košířích.
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1 1 1 1]i] rl 11

j--ťj

11 H_ 11 11 1

1

1111 1[ 111-1- 1111111

i;,

1

1

1,,

1,"_

1                1 111:'1

'F(j_llT___1111
1

1lJnjl11 1
1-

1_1

[ 1 í í_
Li

-1

1111                        ' ffl rTil j
•++++++\\\+++++1

;i !1

1 1
H

1

\\\\++

1]11n-  .:
1

1
1 11 1' E+rl- 1

1

11

1_111
1 1Ea"#b 1T\+,'1\+

11 1 1 llí 11 1.1,.1 nl
__1__1

J

;:'1__:     _í    .1    _
[

1 1

11

1

1(

r 11
Rl1+

[1

ťťťťť:--ť1)

*®,`   `
1

_1  _  __1 _  :_111# J_ 1ffi_11

1

1

1 •i1+

11

[ 11 1 1 1 lJ 11
E 11L 1

11

_1       ","

1__ 11 1 11

1 1 i 1 1 L[ Éu

1L!)

i F '
1!11

-1I 'lr
1

11 E1

ru\

1,'

1

11_"

1 1ť:

1 111

řfl
H" dn 'é

2 .
1# 1

LJ 200 3: V K
' . Jb\ á .

1 11 [Úft11 1111 1111

11 1

11--1

( g._+ /u
1111_

1•rI-1

11 1 •)L 111 1 1

u -Li nl 1 '11

-19T +1
•

1:,:

'J

L_ + lŘ

1 1

-ln11
1

\11

1
1 1 1 rí li i

1 1

'Ll

[LIF
:J      l_1I 1 1 1 _„ #

podzim 2003                                                    7                                                     TEMPÁIL



'*ť                            )        í3)

%1(-

Í  dQrQ§t4;#!;   „
HjĎH

Trenér  Dejl veří:Budouzasepo[ria s vědffiíri
+

tli"lL+(•i"

`o#,ldí

y  ffiš'  ,;!ž:,1Ái,"

7í««                                                                      `1.\11FnR_"(i,_''/|RNĚ''_|ffi#-ťťťťťťťťťťť•,,ll'Í'v[;ďíJ#Ř"!ff;#S'Hffi#

\',   -1    ,     -      ',,y,,'1,'''''ffi'''           ,.

-M"#.l``-\-

Jak dát dohromady ýrp,kterýnajařetýmemskóřů g))ttŘzačínají:,,staršíď)•')w"1

)1_^i•();Ř.)^

y_,:`1.ffip1%:č((ffié

nt

*Wffl!ffiHm

++

dJ``ra`^%`               )

(š)§tÍffiy(!á"(uvé-%)101u

•,"ťs,ťitiů
l:  fxS  `

','              ft/`':'lŘ-„l,šu,

•,,-,-iL^

1Jm

^rv+mrff:t,rt#-J+

''`fi

I

H#ff____fi
bw,ť,J;V',`,Ý. j#--ť,HJÍ                      =          ;íÍ,

EÚJ        #,r'

'iL,;ltl, fgÝ#p#,Y+-čm4ř,- asís

"ff f f iami  hecovat.

ť/-,,+\\`1
ít;   'zz ;ůsj:Z€°ř%  t       Mz./cz7€ De/./-f7`e7?ér

aroslav  Ř
W#Jř:"JjJJJiříKlcjuda-ve"

)

-\H._dn'ÝK"é  mí sto ,  ro zho dč í v e  dvfl
zápasech néuÁa ězný  gói,  moi!{'    W~

H; t  Ásti     nad smůlou, kteráje zastavilá stoupánídopopř abulky.Netuš     „    ,

íté,tt\fflS#.)

triulhv

8§iži,.
*iěekat až dmhtóhéšoke#hlogic„átDejl,KFí ##os}edníhoko•ŘILt(,

stliže,namočerií_,ů,g

-\l).`lí,,,.     -i..     ``.     `l.,ii'mzasebudou"kouč.)#"měnukluci t,##stnl sestup,"!"Ňtěnímdorosteř,Klouda`t#dával

v

mohii   #{ffi~    i       tvpinéripočtu, nebyt#mú),,Ř en ani l.A třídy, dmájedinýúkol.sledky,takpřístukážeažvnadchá mužstvopropadlo.ravitpošramocené.Zdatobudestačitíchzápasech.

)

=`EJ=d=€e€•Ěž 17118911192 okočJakubrčrhářMiros[av 2a.615.728.315.112411 .1985.1986
Nynlwi.enomé.Jaknariávráť!,tÉ

#ÉÉptbal.  Aby  toÁ"I,i-..`l rahonínský MartinvořákondřeiloudaJosefmelaMartinlavíčekZdeněk .1985.1985.1985.1986.1985 1

;reót!              .§"y®r:Žv";;J?b'ísoučíiffiffi©ňMusí,sevzájem#gpodpořit.A

2
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Neděle               7.9.03          8:45             1Sobota13.9.0310:302Sobota20.9.0311:003Sobota27.9.0310:304 .kolo     FKújezd n.L.-FCTempo  _  _.koloFCTempo-Uhříněves_._.koioChabry-FCTempo.koloFCTempo-XaverovB_:_
3 Zápotocký Miroslav 20.7 985

8 Brebis Michal 21.6 .1986
7 David Petr 22. 986
6 Deil  FlllD 29. 986 y`B) Neděle         5.io.03     io:o0         5.kolo     Aritma B-FCTempo           _:_

10 KrumL  Petr 17 986
12 Kučera Voitěch 25 986 sobota        ii.10.03      10:30          6.kolo       FCTempo-Troja

zlepšit  koncovku. 5 N OVO Jakub 23 985 Neděle         19.10.03       14:00           7.kolo       Hostivař-FCTemPO     -:-4 Skála ichal 22. 985

)

15 Souček O ndřei 8 985 Sobota         25.10.03       14:00            8.kolo       Čakov ice-FC TemPO    -:-hle     _._mpo-:-Ce_:_SoboSoboSobo ta1.ta8.ta15. 11.011.011.0 333 10:3010:3010:30 91011 .kolo      FCTempo-Chuc.koioPSKunion-FCTe13 A lbl  Ma ltlll 4.3 .1986

16
HavlasVildl"nOndřejOndřei 10.726,4.1985.1986
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Dalibor  Votava:
t;enér  í vedoucí
`  Fúnkce      trenéra  `   a

YŘedoucího  mužstva'],  které

`-`--`-:.

dorostenc

pan    Dalib"Většinou,  ale  ne

S funkcí  v;doucí
popiáhá paní Trika
ťd chůdí na každý z

NffiPr#Řmň

t ém boji o záč"ffií`&níchvýkonecfi•'bodydopř

FgA tříd)lu+Sn.Budume,."Ňt.,`T

f> ' Orostu! Tebo+al.ffi

)áů`(#spězálipronŤpaze
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ý 2001/2002,  kdylaříkstanislav1041987
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Nedě e               7.9.03       13:45             3.kolo       JuniorB- FC Tempo (žl     E         IKuE2oKu2Štebín Tomáš                        i 8.8.1988

stvreda          io.9.o317:00         l.kolo     SK střešovice-FCTempo  _  _
želka petr                     2 5.7.1988
ffl  Mlchal                           2 8.7.1988

Neděle           14.9.03      14:45           4.kolo       FCTempo-Repy
5  Kovář iamil                          7 91987

ctvrtek          i8.9.0316:30           2.kolo                  em       -nion     iž  ov

É      13šae
lichar Lukáš                   28.7.ig87týriekpetr1988

Neděle          2i.9.0316:30          5.kolo      Slavojpodolí-FCTempo   _._sobota27.9.0310:156.koloBraník-l=CTempo °        3votavaMartin                     7.4,1987

Nedě e          5.io.03      i3:45           7.kolo       FCTempo-Vršovice 7  Duchek Marcel                   23,1,1987

Neděie       i2.io.03     i6:00         8,kolo      D.Počernice-FCTempo     _  _Neděle19.10.0313:159.koloFCTempo-Kyjesobota25.io.o3io:1510.koloVyšehrad-FCTempo__Neděie2.ii.o3ii:4511.koloFCTempo-Hloubětín__ j=         6  KrtičíTomáš                       22.4.ig88
É9Scia4Trhmidt petr                       7.11.1988ikalTomáš7.8.ig87

Vohnický Lukáš                     3.1.ig87

_ ^     [Ě       17 Chmelík Miroslav               14.9,1987

sobota         8.ii.o3       9:oo        12.kolo     Troja-FCTempoponděiíi7.ii.o3ii:i5i3.koloFCTempo-PSKunion        _:_ %     `Í      :::řj:|::aRvue:'an                 21,2,198726.8.1988+\
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Ale když hrajeme dot
'ií:D{ppf#á#:řk#ft

dmetatínky,"
postes

Zdálipak  uVz vyprchalo
sestupově zklamání?

Úplněještěne.Játototíž
nesl  hodně  těžce.  Vždyť

spadli lwůli remíze
2 : 2 se sestup'iýícím týmem,
když většina kluků  zápas
odfldlcla.  Musíme to  nyní
odčinit  na hřišti.

Pvristupují tak k přípra[yě
i klucí?

Jsem  s nimi  spokojen,
zatím šlapou velri dobře.
Dokonce   i   přípravné
zápasy,    až    na   jeden
poločas,            odehráli
kvalitně,  byť  z plného
trérinku.  Ale příprawa je
příprava,  kvalitu  musí
ukázat na hřišti.

Je      jejich      přístup
příslibem,  že  začínající
sezona bude dobrá?

Snad  ano.  Ale výsledky
',  těžké posuzovat.  Loni
`,me    na    soustředění

porazili   o   hlavu  větší
kluky a v Praze s menšímí
a iychlejšími prohrávali.
Uvidíme.  Ale  do  sezony

jdeme s tím, že chceme hrát
nahoře.

TEMPAEL
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Xinovanó!Ét  a zlepš
taktických pokynů. Pák se1'řnti

ášuje, Že umíažitodstranitbudoumoci

=`EJ==€€•É.Ě 18 Švasta Jakubi6Vlasákmkáš 14.11.198918.6.1990

hfije          kvaiita''''M'l'I.''`.,H(,,-"s`o,(,'(žť:':-rižšz',?%-Il'\li\.il~bfflat~)Š%Ž°,%'abs:
21.6.19914.1.198 09

8

Neděie           7.9.0310:00         1.kolo      Bohemiansc-FCTempo   _  _Sobotai3.9.038:452.koloFCTempo-RepySobota2o.9.o3i2:303.koloUMBRO-FCTempo__sobota27.9.o38:454.koloFCTempo-BraníkNeděie5.10.0312:305.koloMotorletc-FCTempo__sobotiii.io.o38:456.koioFCTempo-BíláHora__sobotai8.io.o38:457.koloPSKunion-FCTempo__
5  Basl  Maitin4JirkůTomáš

2  Matějka Matisj6oki.ouhlíckýVáclav11StmadMarek 19.11.1998.12.19820.2.198 099

15 findejs Petr 19.9.1989
8H avík rtin 25.7.1989

19 Púček 1989

před;ťáff#ji   ještě   tým
3Sova Tomás 18.5.1989 « Sobota       25.io.03       9:00         8.kolo     Vik.ŽižkovB-FCTempo    _  _

posílít dobiým záložní:kem
10H rka Jakub 24.5.1990 Sobota           1.11.03        8:45           9.kolo       FCTempo-Krc
i4 Vltásek 20.5.1989 Sobota            8.11.03          8:45          10.kolo       Zličín-FC TemPO

v

9  Zíma Robin 10.12.1989
Sobota         15.11.03         8:45         11.kolo       FCTempo-ČAFC
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Iepšení

o body a i
fotbal bavil) , riemenš

žáci mohou těšit n
aby se jich v

ude kladeth ha trénin
ch a zajímavých c

čtů zúčastňovali.        `§ffi#

Neděle               7.9.03       12:00

Neděle             14.9.03       13:00

Neděle             21.9.03       14:45

Neděle             28.9.03       12:30

Sobota             4.10.03          8: 15

Sobota          11.10.03          8:30

Neděle           19.10.03        11:30

Neděle          26.10.03       12:45

Neděle             2.11.03       10:00

Sobota             8.11.03          8:45

Pondělí         17.11.03          9:30

i.kolo      H.Měcholupy B-FCTemp
2.koio      FCTempo-Loko vltavín
3.koio      Meteor B-FCTempo
4.kolo      FCTempo-Kačerov
5,kolo      Malešice-FCTempo

6.koio      Klánovice-FCTempo
7.koio      FCTempo-Junior B
8.kolo      D.Počernice-FC Tempo
9.kolo       FCTempo-Líbuš B

io.koio      UMBR0  B-FCTempo
ii.kolo      FCTem -Vik.žižkov 8

podzim 2003

eposlední#dě
vou průpravu. A
ní. Důležité však

Vecl® ondřej

ÍF

usiim  vsecnno
detailů. Jak se

jak zpracovat
míč, který na ně letí, jak
přihrát    placírkou.    A
někdy  i  opakovaně.  Na
druhou stranu je zlepšení
dřív  vidět.  U  chlapů  to
trvá  mnohem  déle,  než
práce přinese výsledky.

Jaká je lwallta kádru?
Zatím se seznamujeme a

šanci ukázat se má každý.
Oceňuji   snahu  během
trénínku, kvalita se ukáže
v zápasech,  každopádně
mwíme pracovat s určítou
časovou perspektivou.

Co    treněr    čeká    od
premiěrově sezóny?

Budeme   se vzájemně
poznávat a wídíme, jaké
budou výsleďky.  Hrajeme
proto, aby to kluky bawilo
a něco se naučili.

Čemu       tedy       byla
věnována příprava?
Začali jsme  pracovat

systematicky  a především
intenzivně.  Zlepšovat je
třeba všechno,  především
individuální     činnosti

hráčů.  Při
tréninku se nesmí stát, aby
hráči neměli míč.

TEMPÁK„
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Nový trenér Flaks
se  nechal  udolat

žsenapdasnázŤ:vuo'zeFt:#;k:;:Tk
nej;ětším úlovke#
TneámB%ffi#PTž#n%±bz%ňzů

ové,  Pe
Brzy  na  Tempo

bych  sem
Jyl důvod,

omohl.

Určitě, i když jsem třeba
s lvem trénoval od tř

vskýchýmec
hotové fotb
e  Sparty  a

můžu f;orm

Podle  losu  jsou  tam
zvučná jména. Jaká bude
kvalita,  lze jen  tipovat.
Určitě  se  budeme  snažit
být co nejvýš.

J    ((    '(        #   ,`     """`W#,,q-"y"m       tq)   1   J#l   "   d±l   (g)

Vce
vce se na pražskou

iágombpgaááÉ:),J

l;í

'`+tKS(((

i:i)

=`É=E€€•išĚ

!;?%

3 Čutka  Marek 4.8.1994
Stmad Patril( 18.2,1993

Bauer Lukáš 21.6.1994
2 Blažíček Tomáš 16.5.1994
5 Čech  Erik 11.1.1994

Donát Pabik 13.8.1994
Stej§kal ondřej 30.9.1994
Vosátl{a Martl n 28,10.1993

F:lal(s lvo 30.7.1994
Smolka Ondřej 17.6.1994
Stmadond'rei 23.7.1994

7 žurav Ki.istiá n 11.3.1994

11 Bača Robert 16.10.1993
13 Houška Václav 1993
12 Zmatlík Václav 24.2.1994

`iiEně;%  ,(B]!#ffl|B}"ff"ffi!fil   __LIÉL---

cíle.   Chtějí
1

Ivo  FT:aks  -%,,t{.enér Jiří Formánek - a
-`_-'    ___--J_

býtvprvní#olovinětabul#ký#JFjichvýsledkyv

#iánnereálný.
kategorii fiazňtačuj í, Že to není

•ýť)§)     w

Neděle                7.9.03          9:00             1.ko o     Repy B-FCTempo
{  Pátek                i2.9.o3       i6:00             2.ko o    Radotín-FCTempo         _ _
t  pátek                ig.9.o3       i6:30             3.ko o      FCTempo-Dukla
Sobota             27.9.03          9:30            4. ko o    Č.Smíchov-FCTempo      _._
Pátek                3.1o.03        16:0o             5.ko o     FCTempo-ČZU
Pátek            io.io.o3       i6:3o            6.ko o    Optímum-FCTempo       _:_
Pátek            i7.io.o3       i6:oo            7.ko o      FCTempo-Admira
Pátek            24.1o.o3       16:3o             8.ko o    Reporyje-FCTempo        _:_
Neděle              2.11.03          8:30              9.ko\+ o    FCTempo-Union žižkov  _:_
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Mladší  přípravku
hráči,  kteří  se  mohou
organizovaných soutěží.
více než šest let (o tom, Prom

'or oračko -trenér      Václav  Nechvíťa '`-hi§ťyent
"Ei

(t             Jíffi

ěži sedmé

Trenér Oračko  si
Vreje stmelit tým

Hád         za         konání
tba|gvého  sQustředěrťí

přípravky.
"Soustředění  p

mužstvo  stmelit.  Na
líppoHnáme.  My  kčů
kluci mezí sebou. "

Pomávání ale` asi
ríi ri#dy n?k

Pátek                  5.9.03

Pátek              i2.9.o3

Sobota            20.9.03

Pátek               26.9.03

Neděle             5.10.03

Pátek             10.10.03

Sobota          18.10.03

Sobota         25.10.03

Sobota              1.11.03

Sobota             8.11.03

Pondělí          17.11.03

i.kolo      FCTempo-Junior c
2.kolo      FC Tempo-Vyšehrad
3.kolo      Zbraslav-FCTempo
4.koio      FCTempo-REAL
5.koio      Háje-FCTempo
6.koio      FCTempo-Chodov
7.koio      Motorlet D-FCTempo
8.koio      FCTempo-ČAFC  B
9.kolo      Optimum-FCTempo

io.koio       FCTempo-Libuš  B

ii.kolo      Bohemians-FCTem

=`EJ=E00€•ÉĚ Eiiiiiiiiiiiiiiiiii
10 Malý Jarosl av 1.12.1995

Klimovič Vojtěch 16.10.1995
4 Rod  David 1996

6 čecli Rudo 4.2.1996
Eszenyí On řej 25.12.1996
ocelák Dav 27.2.1996

Hral.ák Zdeněk 17.9.1996
8 Oračko J Íří 25.12.1996

Pokorný  Daniel 26.8.1995

\##U;ťrie Pořád

to je  pravda.
Zatím jemás málo.

Jak  vypadá  příprava
nejmenších fotbalístů?

Skládá   se    í   z    těch
nejzákladnějších  věcí,
protože   klukům   chybí
běžná sportovní příprava.
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určena pouze nere
Lezení  zúčastnit  i  i.

Ú   „   ,1,      W„,   %u"`#`"!R-"ft ----,       (*   g   =

hřištíbodnázv
spólečností  Nestr§:tt^ a

roku konalo
3mpo v tempu".
Šampion tehdy

několikriétradičníchdisciplín,

L#ě&ji:1F:řaed#lí:ém#;Siť::ěs?ará#ň:ea::
)krátbude FotbJáťóvá abeceda součástí

hráčům, a tak se jí mohou také
Praha.  Protože o pravidelné
běhu akce „Tempo v tempu"

Karta óčasti`íka akc®
T®mpo v tempg"

:##d#dbobžri###nffiy výko".
paimmi;       ŠZ"4h
Jménot.         TP#TT1)L`                  ~      ,.

v    i           _          ,to            _,

g:#lcEemvouo"pk"dpmm

Ě±m"&V"stněrmm7

ě*fflmdtstnréčmňTemq~?E=

j"obsahu  Fóťbalové  školky.  Ta  se  na hřišti  FC  TEMPO  PRAHA  koná vždy

v pondělí  a ve  středu  od  14.30  do  15.30.  Bližší  infomace  o  Fotbalové
abecedě či Fotbalové školce lze získat na telefonu 603 268 073 nebo 603 860
444, či na www.fctempo.cz.

Nový správce: pan Petr Šumbera
Od 1. srpna působí v našem fotbalovém k]ubu noiý správce areálu, kterým
je pan Petr Šumbera. Ačkoliv jeho h]avním koníčkem není fotbal, ale vojenská
historie, fotografování a cestování,   věříme, že po seznámení s nástrahami
života fotbalového  správce bude jedním ze základních kamenů  správného
fungování našeho klubu. Pan správce pracuje ve dvojici, věrným pomocnikem
je mu štěně ritchbacka.

"MPÁ5É" 14 podzim 2003



4#VdMHL9L

H9$9±.AAAAA

cOOz u!zpod

eseJpg gAo}euJ9}ui t3u ninuitn g nti?Poq nopzt2H `uep ÁPzt2H eiepít2u Á]iti?Jis  :J9A?Z t}u }SoH9Tieu t3upef 91Sef

•nqn[q i*ozuods iíniuezeJd gs zotigu ioouod `.foJ}s?u ÁAostiT}9HJt3u oHe.f i gpt3i iupeisodeu A e eipgu e

e*?tiTAou oJd foJPz iugt3uJojti! oHt!Í 9Ht2} eie `nqnTH uqH§nom2j tz ung?Jq tHÁuiouies uoíeu iznois qeAA

•iugijt}JSoioj u?AOHTd§oJd iÁqgu Áqe `qeAA Áup?*od Ez oiÁq oi Áq oo v .qt}Sqo is fguit}}Spodíeu e is Íguei9.feu

o 9Uigi[dotiood 9PÍ `?SnHsťp }ÚinodzoJ g }t}Aost29J ÁHu?Tg t}u ouzou eí 9z `nuo} H uiepgiqzA i .ÁJOAotizoJ

'                                                                        ^rS                           x               S                         ®




	T1001.pdf
	T1002
	T1003
	T1004
	T1005
	T1006
	T1007
	T1008
	T1009
	T1010
	T1011
	T1012
	T1013
	T1014
	T1015
	T1016

