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Rozho našsí p 0rtiou
sedou PFS Václavem  Chválou, který poskytl serveru
c)vého soutěžního ročníku.

ímzasezónouminulou.Jakbystejihodnotil?
Prahu moc nepotěšily:Na všech ůrovních ligou

cká pravidla a to
cmáš Kubíč

zklidhění situace

|Zz||d.:k&gsnkce:hnoěfoo,i#u:áspoíE::.dffi
podlemnejejichdůsiedek.JinaksYéJ

réhonahradilmladýJaroslavpavelka.
kretariátu,kdeněkterévěcifimgovalyspíše

změny si slibuji především větší komunikativnost sekretariátu a vy
dým, kdo přijde se sekretariátem PFS do styku.

ésoutěže.Předevšímpražskýpřeborb}.mělb}'rtvelmizajímavou
soutěží.Řeklbych tomůžebýtjenkuprospěchuvěci.Odhaduji,že

rovni soutěže pňnést pozitivní změnu. Samozřejměti; že
věřím v poziti`-im toho přetlaku ambicióžních cellů há

kyněkolikanepříjemnostl'`-podoběvykradenýchkabin

í pořádajících oddílů. Svaz může apelo`-at na kluby3 aby tomu věnovaly
lejít a tak dále, ale nemůže kabiny zabezpečovat sám.
vyrovnanějšími,cožbudena`.šechn}'násti`.ětšínároky,především

zhodčích,aleidelegátů,stoprocentnénabedrechpFsajehoodbomých
u k leĎšímu. Koneckonců je to jednou z nej`?-šŠích priorit svazu.

5ích,kterámuselasvojípozicít`Túěhájit.Jakpodlevásuspěla?

##:e:;sc]ers3Faoddvčaí::t.,Í;`íťj#:h=žeť3:íscTa`f;ťřt::,e:ť
e,nevidímtamžádnýproblémanemámanipocit,žebyvjejím

fungovat`.plnémsložení.coch}'stádonejbližšmo

panJíraseposkončenís`-éhotrestuodDKjednání
žení, ve kterémpracujednihýrok.hodnotímrovněž

ujmenujiTomášecigánkaneboMichalaFischera,
něco schopni a ochotni udělat. Takže i práci VV

otitizpozicečlcnaregionálníkomisepřicMFS,

Prahamátradičnějednuznejlepšíchmládežívrepublice.Podívejtesenapřikladiiamládežníky`'největšíchklubech
typu Sparta, Slavia, které mají ve svých kádrech ty nejlepší hráče nejen z Prah}.již od Žáko`-ských let. Kdo se podívá
na soupisky reprezentačních výběrů od 15 let výše, hráči pražských klubů se to tam jen hemží.

Vsoučasnédobějehodnědiskutovánaotázkatzv.„korupčníaféry"vlize.`Temohusipřinašemrozhovoruodpustit
natutoproblematikudotaz-můžesetatoaféranějaknegativnědotknouttéžpražskéhofotbalu?

Samozřejmě,žetentoproblémnaprahumůžedopadnoutpersonálně,jinakasine.Kompcejenežádoucíjewjakékoli
činnosti, pro ČMFS v současné době bude boj s korupcí učitě největší prioritou. ale na fiingování fotbalu v Praze
systémově to mít vliv nebude.

Závěremsnadnejtradičnějšíkonecpodobnýchrozhovorů:cobystepopřá]`.šemúčastníkůmpražskéhofotbaloi
véhoděnídonovésezóny?

Popřál bychjim hodně osobního uspokojení z toho, co dělají, abyje to ba`-ilo a aby měli ze své činnosti radost.
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Histori
Vjamí sezóně se našemu A týmu

dosáhnout nejlepšího umístě
Přebor se na Lhotce již ně
dostupných pramenů je zř€

t hrál,  ale

něm nikdy Tempo neuhrálo.  Určitě d
slavení, ale nesmí se
bylavelmi vyrovnana
o  záéhranu.  Tomu
vyhmůut i tuto sezó
nezměnil.  Všechn
snad by parta okol
nadále dos

_--__-_--_--1
Jan                      1980         1

ichal  &             1977

Glos                    Vladim
Hu rka              J osef

|         Nechvíla         Václ
Novossd        Ja ku`  Trusina            Raď

1,      Žalud                 Jíří
r_    Březína           Jaros'av          |:73        i
1         Dedek              Petr
'       E':3,as          3entáře.           i!;!      i

!        Trunečk        Jiří1-------------I

'2004
5

ážuje
Opět  kvalitnější přebor

Do  syépáté
Sí_rzv°pniíhbďů
`T   e   m   p    a

vstupujetrěriér
ůň Pormánek~Spřesvědčením,

že   tým   čeká
Ťnimdřádně
vyrbvnqná
soutěž.  Pbkud
najařeproshÁI
věčnou větou,
že  má  Te

jyřÝti#haná
sestupovat

ftří Formánek - t

stále  málo  bodů,  Pak

(čyři
-pozn.  red.),  stejně  bude  rozhodovat

každý bod."

Kdobudenejvěťšímfiworitem?

Logicky by se měly týmy, které spaďly
z divize, pokoušet o návrat. Čekal bych
to  však  spíš  jen  od  Admiry.  Libuš  má
mladýtýmaxawerovasinebudemíttolik
chuti.  Tlakže  se o postup  bude ucházet
spíšněkdodalší.TřebaPředníKopcmina,
Zličín nebo Diikla. Nahoře bude chtit hrdl
i Eempo.

Přebor  se  opět  hodně  změnil,  na
kterěhosoupeřeseTempotěšsíanakoho
„c?

Myslím, že v soutěží není tým, který by
nám vyloženě neseděl. Vím jem, že kluci
nemají rádi Duklu, její hřiště je hodně
velké. Jinak se docela těším na Admíru.
Vždyť je to tým, který hrál před dvěma
lety  ČFL,  takže  to  bude  zajímavá

ale také hráči
se  slavnou  minulostí  ozdobí přebor.
Nechtěl by některěho exligistu do týmu
také kouč Tempa?

Tak zkušený hráč může pomoci, pokud

je rozumný, chodí trénovcLÍ a má zájem.
To je inďviduďlní a nevím, jak na tom
známí hráči budou. Třeba to pro ně bude
jenzóbava,cožsenemusíprojevitdobře.
Osobně  s tím  nemám  zkušenost  a  po

pravdě, nijak nelituji, že takového hráče
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Tréni
Stejně jako každý rok, i toto jaro se

do poslední chvíle obával o záchřánu.
uŽ to muselo přijít, štěstí v poddbě p
vývoj e divizí nakonec nepřišlo a
musetnásledujícírokbítve2.třídě.Jedě
úspěchalenadruhoustranuzaznameF
konečně  začalo  s  přípravou.  Ab;

odehrálo  spoustu  pří
„a začalo s tréninkem. I
ně  vznikne  tým,  kt

scházející  se  v  minulosti
nebyla.

kusÓ
--_---_-____1

Radek              1983

Martin~        j!Z!   U!
Pavel     ,)(

Hlavatý           Robe
Lukačovič       F'etr

]         Skála                  Mich

iáži       1
1         Jindrák        -Petr                     19821

|         Melena            Ondřei              1983        |L_________     "   J

Chrudimský  Zdeněk
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„   Postoupil bych rád

-S úspěšmým

q  š.k i á d á„n<ít,.ffl
• fotď«lový€,h

rLeparátůjM#á
Milqn  Dejl'i`,fiě e r s  t v o u

; Žkďš en o s t .

Po   sěstupu
z prtiž,ského
riebórri   Se„
s dorostenci

Milam Dejl ~ tre

dokázal r}leskově vrátit.  Nyní př.
ním leží qtiížn
který se náj;f f i#
`Př{Sd  rokem js

'o##ěés,f||fmffébf;.

říkal,  že  chci
po;ioupit,  protožťf f iyšem  znal  lcluky
a věděl jsem, jdká je jejich kvalita.
Dnes  musím byt  opatrnější,  takže
raději    řeknu,    že    bych    rád
postoupíl."

Kde jsou příčíny oné opatrnosti?

Dnes máme na sestcwě ještě určité
škrábance.  Neříkal  bych  to  tak
ostře, ale když někdo sl{bí, že přijde
na turnaj , byť se j edná o přípravu, a
pak to nesplní, není to dobrý signál.
T:o se v sezoně nesmí opakovat.

Jsou však i dobrá znamení, béčko
snad       poprvé        absolvovalo
sousťředění...

Myslím,  že  kluci,  nebo  aspoň
většina,  chtějí  něco  dokázat.  Že
k zápasům přij eli i starší hráči, toho
sicenímapromužstvojetoskutečně

bré.  Vzalí to za spráyný provaz,
d mohu uvést třeba oba

Safránky.

Jak velkou  překážkou  budou
soupeří?

Zatím jsem se více než se soupeři
seznamoval  s jejich výsledky.  I  tak
sí ale myslím, že to bude o nakopání.
Když  si  nenecháme  nakopat  a
dokážeme hrát f ;otbal, měli bychom
o postup bojovat. Zda se tyhle první
předpoklady  naplní,   ukáže   až
sezona.

TEMPAK



!!d,    "arší dorošt

vpřeboru
ašE

(

Po  sestupu v roce 2003  se hned poŘ
dokázal tým staršího dorostu
do nejlepší pražské soutěže.
tým povede  Dalibor Vota

chceme Žtratit
roce T - - -_ _ --_ - _ --1

Stanislav         1987        |
irosiav           19§e        1

ak omlazen

dopadnejehonásl?dující\`tdvouletéuči
Vstupní podmí
nebot'  má  velmi
talentované  pladší

a budóu
Tempa. Na pohyb
tabulky by tento m

avid              1986F'            1987

1987

Duchek            M a rcel
Kru m l                Petr
Lhotá    t'           Vojt
N echvíl a           Jiříri+úš                       Ma r,

1          Chmelík            Miroslav

|         Rybčak            Ruslan

Íiii    i
1987        1

Í!!!     i

1987        1
1987        1

i         Vildman           Ondřei               1986        iL____________J
I.třída

Ínský Mail:in
Ondřej

potoclý Miroslav

Alb]  Mail:in
Havlas Ondřej
šimon Hynek
Trikal Pave]-M
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Sestava nebude  daná

Do  nezvyJclé
rd°:es::v%'ter!ee#

Dalibor
Vo  t  a  v  d  .
Zatímco
u       týmu
m 1 a d š íc h
dorostenců
většinou   jen
s obtížemi` lepil „
sestavu,  nyhí Dalibor Wotaya

se mu v mužstvu o kategorií výše rýsuj&
slušná  konkurence.   "Tohle  nemůže
žádnému
nepřeceňoval  bý
hráčů jsou  čtyři  b
věkem mladší  doro,

ÓEit smutek. Alěti:
:Q^\y z dvdadvacetí

i,  a  tří  kluci
takže nějaká

e:xírémní  situace  to  není.  Ale určitě  to
bude   příjemnější   přemýšlení   nad
sestavou.

Přestopůjdeoto,skl,oubitstaršíhráče
s nově příchoz.ími?

Na všechny se nemůže dostat a možná
se nékteří ocítnou v nezvyklé situaci, že
nebudou moci nastoupit. Záleží na nich,
=da ukáží, co v nich je. Je i riziko, že to
někoho  bavít  nebude  a nebude  chtít
pokračovat. Ale problémů mezí kluky se
nebojím.  Už  spolu  hráli  v mladších
kategoriích, takže se znají.

+a  co  si  po  postupu  do  přeboru
trouftle?

Hodnotit  kvalitu  soutěže  před jejím
-.ačá[kein  je  vždy   ošidné.   Úroveň

jednotlivých  týmů je  hodně  odlišná.
Nétieréjsmebylíschopniporážetijako
mladší  dorostenci,  jiné  budou  určitě
hodné  silné.  Uvidíme,  určítě  se  však
nebuderne snažit pouze udržet soutěž.

+a   čem   se   bude   na  tradičním
soi.středěnínejvícepracovat?

Z hernich činností to budou především
síandardní situace. Ilaké se budeme tlačít
do hry be= posledního. Se čtyřmi obránci
T řadéjsme dosud nehráli, takže to bude

pro klukq: troch.i novinka.
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řs,

ší dorqst s
gH

Znovu
nút             d,

I mladší dorost loni  sestoupil.  A také  on
letos  měl  velkou  naději  na  ri`ápr
vyrovnaný  souboj   čtyř  adeptů
nakonec nevyzněl vítězně pro
vedlDaliborvotava.Všezléjekněčei
říkává se, a v tomto případě asi dobř
Tondy Tichého půjde  do nejnižší  s

nesestupuj e. Po jamí anabáz
rii,  kdy  se podařilo  získat

Ou naši  mladší  dorostenc

snadněj ší  soupeře.

`r)' --'' ---- _ ----- 1
Václav              1989        |
Tomáš~ů          19§§J"
Jakub

Hlavík                Ma*ií
Kraičí               Tomá
Ptáček            Tomá
Sch m idt          Petr
Sova               Tom

Fi ndej s            Petr
Kuželka           Petr
Tri ka l                 Pave l
Vitá sek            Tomáš?#t     ~       L---------l*y--
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tbalu
Dávat góly a půjde to

TrQchu
• iy m u t pý.lm
d  Qům  eíťďm

p  ů  s  o  PŮ
t   r  ,&`  n   e   r

j;Á n t  o  n í  n

Tíchý.  A  to  í
tehdý,  když
přeůBýšlí     o
tom,   .`       lš"    cO

přinese

kdy  se jeMb

AntonínTíchý

nadcházeůící sezona.  Jako  by  z něj
ještě  nev#p#hq|R  Zklf fpání .Z jťpq> 3§''í#i;:;;;ů_:ř

metěším, ale jedo lI"řídy.  ``
ie yčo  divit? sem  se přes  to

ještě       nepřenesl,"       přiznává
nabručeně.  I  když  možná  trochu
naoko.

Jaké    jsou    výsledky    určitě
dlouhých roúorů sestupu staňsích
žáků?

Proměňování        šancí        bylo
katastrofální.  0  tom není  diskuse.
Herně  to bylo  mnohdy  dobré,  ale
pak jsme  nedali  tři  čtyři  šance  a
kluci se složili. Přitom v přátelských
zápasech dokázali porazit i soupeře
z přeboru.

Budou   na   tom  jako   mladší
dorostenci lépe?

To   musí,   jinak   bych   to   asi
ne:vydržel.  Hodně  se  zakončování
věnujeme,  pilujeme to  snad každý

ink.  Ale jestli je  to  lepší,  to  si
podzímu.

Sestoupit není kam, i to by mohlo
týmupomoci,abyseodrazllvzhůru.
Já   myslím,   že   si   kluci   přes

prázdniny  odpočinulí  a půjdou do
sezony  s čistými  hlavami.  Pokud
dobře     začnou,     mohou     mezi
dorostenci hrát úplně jtnou roli než
na jcLře.  Ale je jasné,  že podstatný
bude věk j ednotlivých týmů.

TEMPAK
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TEMPAK 10

Znovu se prát o postup

Za  trQchu
z á 1 u d n„qí]u

povaŘuj e Jiří
Formáneft
kat?gorií
starších
žáků, v níž se
j eho svěřenci
představí."Právě'ť*zde

Zaclna
Jiří Formánek - t

puberta: Kluci  půjdou  nahor

sníží se šikovnost směrem k míči,"
vysvětluj e kouč.

Jaké jsou tedy cťle?

Před rokem jsem řťkal,  že nevím,
co od soutěže čekat, a mdlem jsme
postoupili.  Teď to nevím také,  tak
bychom se třeba mohlí o postup rvát
=novu. Uvidíme, co s týmem udělaly
prázdniny. Ale v příštím roce už by
na něj klucí měli mít a měli by starší
Ěáky vytáhnout do první třídy.

Znamená to, že přechod do vyšší
ka[tegorie nebude spojen s žádnými
problémy?

Nikdy jsem  neměl  problém  dát
klulq}  dohromady.  Musí  být  mezi
iiimi  určitá  tolerance  a  přesuny
mohou partu  oži,vit.  Kdyby  hráli
stále spolu pouze ve stejné sestavě,
vytvořily by se j asné pozíce. Někteří
hráči by si mohli zvylmout na pozice
šéfů a to by určitě nebylo dobře.

2004



Před
#šŠ)                                    %         `

Pod  trenérem  Formánkem  mladší ž+áei
zázračně vyměnili konce tabu
poslední  dva  roky  pohybo
zápolení s Juniorem o postup s
a  naši  Žáčci  budou  pokračovat  v

představeních.  Povede je  nový
Nakládal s pomocí

Křivda  z

------------1
alibaba    t„   Voj 1992         1

Kotmel
r        há-úšĚá

Sel ichar           M a rti

1         Šulc                    Ond
Vrkoč               Ja ros

Vždy si dávám vysoké  cfle

Konarovská   Lucie ~#               1992
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Půlroční
zkoušk# Ť,rná

za  ;  ix{„sebTgu

tre7;ér  Petr

ŇMJtiáďa,.~ů~Poté,   co   na

jaře      vedl
r,odící       s e
s    t   d;:   r    š    í

příprayků 8' ,
bude

Petr Nakládal - tr

v nadcházející  sezoně
mladší    i{#žá

Se tst naplno
post,  kde  půsc ZC

\  přestávce x``

nostmi,
na  trenérský
e než  čtrnáct

let v týmu dnešního  Junioru.  "Syn
mě přemlwil, že bych se do toho měl
zase vrhnout. "

Mladšsí žáci nasadili laí'ku hodně
vysoko. Málem postoupíli.

Věřím,  že  se  nám  na  úspěšné
výsledky  podaří  nayázat.  Vždy  si
dávám vysoké cíle  a nebude tomu
jinak.Alenaprvnímmístěuměbude
hra. Chtěl bych, aby se na ni kluci
soustředili především.

Říká se, každý hraje to, co  mu
soupeř dovolí.  Jak na tom budou
soupeři?

Většinu týmů  znám.  Také u  ních
dojde k věkovým posunům, takže se
zase budeme potkávat.  Ale my  se
musímesoustředitpředevšímnanaše

Hned  na  začátku,  abyse
dát dohromady Jcluky,

co  se  účastnili  soustředění  s těmi,
co  se  připravovali  v Praze.  Ale
neměl by to být problém.

Na  co  se  v přípravě  zaměvríte
především?

Od  každého   trochu.   Budeme
pracovat na flzičce i na techníce.
Po  taktické  stránce  se pak mladší
hráčí budou seznamovat s tím, co je
to ofisajd. A to může být pělm:ý oříšek.

TEMPAK



Pokusit Še
Starší  přípravka pod  vedením

trenéra  Flakse  se  v  min
zlepšovala. Hodně tomu na
hráčůprojamísezónu,kdy
přípravky, které
kvalitnějšíkádrta
tabulky{  Pro  druho
ambicemi netají, i k

mozřejmě

nóvého ! r T.----------- i

1o rozdělen

zápasy.

Omas Řp              J.,t'4
rik                    19 94

trik    '           1994

(jiií   !
1994        1

1994        1

Zmatl ík            Václav ,

|         Žurav               Kristt 1994       1
___J
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TEMPAKÍ 12

Dost bylo  sladkostí

Naoko
přísně     ,Ť§,e
tvářil  trenér
starší

přípravky  A,
Ivo     Flaks,
když
přemýšlel  o
tom,  v jaké/ rmě se mu
vrátilí

Ivo Flaks - tren

svěřenci  po  prázdninách.   "
prvnímtrérinkuj`,,§zw
kílo  navíc  'd"Ř
rodíčům budeme
aby je krmili čo}

azakaždé,dy

Qkutu:  A

To vypadá, že má starší přípravka
větší ambice.

Loni jsme  si  soutěž vyzkoušelí  a

především na jaře odehráli několik
dobrých zápasů. Takže bychom měli
na co navázat a držet se alespoň ve
středu tabulky.

Budou na to kluci mít?

Musí se zlepšit především obrana.
T;a nám dělala velké starosti. Kluci,
pi-áyěvltyemšpatné``životosprá:vy"
mnohdy nestíhali, z čehož pramenily
f;auly.  Disciplína je jednou z věcí,
které bychom mohli zlepšít.

Pomůže tomu rozdělení muvzstev
podle ročníků?

To ještě nevím.  Jako  trenér  bych
chtěl  mít  k dispozici  ty  nejlepší
hráče,  kteří v přípravce jsou,  bez
ohledu na  datum jejich narození.
Třeba na jaře, když 8 tým vzniJcl, se
to na hře ým hned projevilo. Áčko
=ačalo vyhrávat  a f;otbal Jduíq) víc
bavil. Ale chápu, že pro klub může
být    právě    taková    koncepce
vrihodná.

2004



Plán mužstev sestavených po
začíná  naplňovat.   Starší
rozdělenynaAtým(ročníkl99
1995). Vzhledem k tomu, že

ročníéíéňseT_.___________T
Tomáš               1995

upeři
Kluci budou muset běhat

hrát  nejnižší  soutěž,  je  nutno  vypŤ
seznamy mužstev pro  svaz a hráčiá
střídattýmy.Důležitévšakbudehlavn

aby  po  přechodu  do  žá
rií bylo možno pokračov

1ení.  A to  i přes  zvýše
hřišti z osmi najedenáct.
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rMjjnásobná
p r eLm }t,&\ rd,ťía
čekJá#j  stariší

příprawk#P.
qT.

e],ebn      JeJt
ťa  C  e  ,
arozené

v:ročě  1995,
ale     ,;1„   tťpké

t r e ů ůr a
Jaroslava

`   JaroslcN Malý -t

Malěho. ůqěším se na ní stejně ja
kluci, i k

nac#zející sezo
Kudy veďla ce

vzídlí?

násvšec7čhy#Ý
„     říká    ío

na trenérskou

Byla  to  práce  Tibora  Oračka.
Přemlouval mě, ať zlmsím trénovat.
Já myslel,  že bych mu spíš  trochu
pomáhal.  Ale  ukázalo  se,  že  je
potřeba,  aby  se někdo ujal kluků,
co  od  Tibora  odcházejí  do  starší

příprawky. A už to bylo.
Takžze místo toho, abyste tu a tam

pomohl, ocítl jste se sám na prahu
soutěže...

Teď  se  musím  zamyslet,  kdo  by
pomáhal mě.  Určitě je lepší,  když
k sobě člověk někoho má. Ve dvou
setolépetdhne.Alevěřím,žetozcťtím
budu stíhat í sám.

Ajakbudoustíhatklucínahvrťšti?

To ještě uvidíme . Musí se v každém

Pň:óEg`dě,#ffiažit.Zatímjíchnenímoc,
na začátku přípra:vy nás bylo devět.
Takže i proto při tréni,ncích trochu
víc  běháme,   aby  klucí  zápasy
vydrželi.

ALle míč jim takě půjčite, ne?

No pochopitelně. Musíme začít od
začátku,  protože  během prázdnin
s míčem většinou moc nebyli. T:akže
se na něj těší, někdy až moc.

TEMPA<Kí



"AaqšíťpřípFay*aA

Hlavn
Mladší  přípravka  A  bude

možnost  rovnocenných
soupeři  a uvidíme,  co v hr
trenéři  dávali možnost hrá
mladým  hráčům,  což  san
výsledcích znát.
výhradně hráče
možný věk. Problémei

Fa;i#ef:ž:1šyť

Je.  JJOPOSu

ou mít k,

------_--___1
Martin               1996        |

iěěě     1

1996        1
'     ,1996        I
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TEMPÁK

ávit
Zatím je nás málo

Jedno

_--`-=:--``.-=---.;-=-`-

na  začátku
nové
Sezony
trenér
mladší

přípravky
A       Tibor   Tibororačko
Oračko.
"Doufám,,  žeL

přidají
Ať  už  z naší fi
nebo třeba odri

se   F«řnám

ťífotbalisté.
lové  školky,

ud ze sídliště.
Zatím  je  nás  trochu  málo,"
posteslcl  si  trenér.

Jaké jsou  plány?
Hlcwně  se  fotbalem  bavit.

0  výsledky  v téhle  kategorií
tolik  nejde.  I  když  vyhrávat
chceme.  Na  novou  sezonu  se
už  hodně  těšíme.

Nejmeňsífotbalistěsemusí
nejvíce učit.  Co hlavně?

Chceme se věnovat herním
činnostem  jednotlivce.   Ale
také         zlepšit         týmovou
spolupráci.     Aby     se     při
zápasech    nespoléhali    na
jednoho   nebo   dva   šikovné
spoluhráče,  ale  aby  dokázal
=abrat  celý  ým.

Umožní  rozdělení  týmů
lepší  přípruvu?

Já myslím,  že  určitě.  Jako
trenéři    se    budeme    moci
klukům  víc  věnovat.   Složení
týmů   se    tím   sice   trochu
narušilo,   ale   to   se   rychle
srovná    a    pak    to    bude
v pohodě.

2004



Nejmla
Stejnějakoupřípravekstaršíchjsme

přípravkumladší8.Dobudoucnabyt
jedimýtým,kdebudoukmenovíhráči
ročníků. Nejstarší mají v rodném
rok 1997, hrátjiž mohou postupně po d
61et i ročníky 1998 a najaře se možná't
někteří benjamíci narození v j amích
roku 1999. Jestliže již několikrát zaz
ml#?žejde o výsledky až v druhé řa
snad až v páté

závk;Žiii ~ rT T ----------- i

HiH

Jan
Martin   lr)

Obšil                   Tomá
Šíma                Jan

1            Bureš
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Homa Maiek
(Ř±mar Martin
Ť€fi movič Vojtěch

Jar-Iav
ad David
ašíček Štěpán

ech RudoH:
szeriyi Ondřej

11® PetT.
rtnÝ Jan

dzyn Olexij
c Michae]

Klouček Janoslav
MoudTý Jan
MoudiÝ Ondřej
Novák Tomáš
Oračko Jiří
Pokomý Daniel

Tě€nér -
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Očekávání na obou stranách

Premiépia

pro hr4ěRjj
trdnt4ry,im

je   mladší
•přtpravka
Bj   Tým
nejml.adších
reýsůMtift
fotďal*tů'PovedogťLukášZelenka

Lukáš

Tomáš  Svobodd.

v i"®dalekém

'.ed rokem

Braníku,
Svoboda  za  Jwnior.   "Vždy
jsme  chtěli  trénovat,  takže
jsme   si   udělali   trenérkou
licenci   a  když  jsme  viděli
inzerát,    neváhali    jsme,"
vysvětluje  Zelenka,  kterak  se
trenérští benjamínci dostali na
Tempo.

Jaké  je  motto  pro  první
sezonu?

Aby  to  bavilo  děti  i nás.
A cíl?
Ten je zatím hodně daleko.

Jsme na startu a v první řadě
se  musíme  seznámit  s našimi
svěřenci. Plány se budou tvořit

postupně.
Počítáte s tím, že nejmenší

mohou pěkně zlobit?
„      lu      ((,:,<+;s)_

speciálně  jsme  se
epřipravovali,   ale

to   zvládneme.   Když
budou   zlobit,   tak  je   taky
pozlobíme                  nějakým
fbtbalovým cvičením a ono se
to určitě srovná. Od toho jsme
na  ně  také  dva,  ne?

TEMPÁK
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nejlepšíchsportovcůinežnejbližšíprázdniny.Kopdaleký,fotbalovágymnastikaneboběhsmíčempřespřekážkyjsou
jenněkterýmizdisciplínDětskéfotbalovéolympiády,kterásekonávednech31.srpna,8.záříal4.září2004odl5.30
ve sportovním areálu FC TEMPO PRAHA. 0lympijské hry jsou přehlídkou světových sportovců v nejrůznějších
disciplínách. Dětská fotbalová olympiáda bude soutěžením ve fotbalových činnostech, kterého se mohou zúčastnit
dětidodvanáctiletbezohledunato,zdajižfotbalhrajívněkterémfotbalovémklubu,napláckuudomuneboopravidelné
sportovní  přípravě  teprve  uvažují.  Pro  úspěšné  účastníky je  připravena  sladká  odměna,  ale  také  přihlášky  do
žákovskýchtýmůFCTEMPOPRAI.IA.Účastníciolympijskýchhermusísplnitpřísnékvalifikačnímilimity.Těminašimi
jsou ročník narození 1992 a později, sportovní oblečení a chuť sportovat a poznat nové kamarády. K účasti na Dětské
fotbalovéolympiáděsemohouzájemcipřihlásitsamineboprostřednictvímrodičůnatel.603268073nebo603860444

(kdevámorganizátořirádiposkytnouidalšíinfomace)nebopředzahájenímsoutěžívkterýkolivzuvedenýchdnůpřímo
nahřišti.Bližšíinformacelzezískattakénawww.fctempo.cz.

2004 17 TEMPAK,+
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ložení  lclubu je  to  úplně  postačující.  A  tak po  dlouhých
rozk,odlo  o  založení  klubu.  Tak v  roce  1925  se  určení  a

založený  klub.

opadli?

nezdaru se,
",  museli'

Sekretář:

Delegace:

Sekretář:

Delegace:

Sekretář:

Delegace:

„Ano,  chceme,  tak jsme  se rozhodlí."

„Kolik bude mít klub  členů?  Myslím  aktivních a přispívajících? "

„Tío  přesně  nevíme."

„Jak to,  že to  nevíte?  Máte nějaké finanční zajištění?  Jaké máte prostředky pro
vybavení klubu?  Myslím  klubovou místnost,  kabiny,  hygienické vybavení,  členy  s
odbornými  zkušenostmí,  a.t.d. "

„Tío  nemáme,  ale  schůzovat  a  šatm budeme mí,t v mí,stní restaurací."

„Máte vďbec fotbalové  hřiště?  Je  to  váš  pozemek?"

„Ano,  můžeme  hrát  na  hřišti,  na louce,  tam máme hřiště.  Pozemek patří panu
velkostatkáři  Schubertovi. "

TEMPAKÍ 18 2004
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Oldřich    Kapitán    zachytil    ve    svých
vzpomínkách také  další  události z  historie
FC TEMPO PRAHA a Lhotky. Seznámit se
s    nimi    budete    moci    na    stránkách
www.fctempo.cz a jednou snad také v kronice
lhoteckého  fotbalu.  K jejímu  vzniku  však
můžete  přispět  také  vy  sami poskytnutím
informací  či  dokumentů  o  historii  FC
TEMPO  PRAHA, nebo jeho předchůdců.

TEMPAK"
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Šikovnost

2004

zábavu nabízí 2. spole-
PRAHA. Ten

since 2004
centruNo-

rvní,  poněkud
řinesl o

opitelně
být stě-

žejnímibodyvyhlášenínejlepšíchhráčůťEÉSmh#hórokuaoblíbenátombola.
Zda si  dorostenci,  resp.  dnes již hráči 8  týmu, připraví další  "kultumější"
hudebnívystoupení,anizdajejichtrenérazdatnýtanečníkMilanDej1přijme
nabídkupředvéstpředtančení,zatímneníjisté.Naopak,nenídůvodpochybo-
vatotom,žekaždáúčastnaplesebudemalýmpříspěvkemnačinnostFCTEMPO
PRAm.
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finančníprostředkyproFCTEMPOPRAHA,

FC TEMP0 PRAIIA, Nad Zátiším 309, 142 00 Praha 4-Lhotka, www.fctempo.cz, info@fctempo.cz

jro#ffl!ko;..   Jiří Trunečka -předseda klubu, tel. 603 860 444,jiri.trunecka@fctempo.cz

Libor Koubek -sekretář, tel. 737 207 449, libor.koubek@fctempo.cz

Petr Dedek, tel. 606 855136, petr.dedek@fctempo.cz

Tomáš Zmatlík tel. 603 865 019, tomas.zmatlik@fctempo.cz
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FC TEMPO PRAHA
děkuje za všestrannou podporu
svým partnerům a sponzorům
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Účetnictví
LIKVA s.r.o.

Václavzmatlík
lnstalatérské  práce

Mikuš  Martin

Votava Dalibor

Kovář Jan

Dedek Petr

ffi EB # ® ffi _________

Klíče
DEPEKALK

Irena  Pražáková
účetnictví

štochl Petr

Trunečka Jiří
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