


Co se také stalo na Tempu v roce 2005

Začátek ledna  i  trenérské výměny:
Začátek roku přináší změny u několika
týmů. Po odvolání trenéra Jir]qr Fománka
začínají muži trénovat sami pod vedením
trojice Dedek, Vrba,  Koubék.  Fotbalové
školky  se  ujímá  pan  Pecák,  mladší

přípravku  C  vedou  Josef Hurka ml.  s
Michalem Netušilem a ke starším žákům

přichází  Luboš  Vondra  s  Romanem
Dvořákem.      `
Leden i posily z Libuše  :  Po několika
jednáníchjepotvrzenpřest'upceléhotýmu
starší  přípravky  (převážně  ročník  95)
Libuše. Starší přípravka 8 se rázem stává

postrachem soupeřů.

30.  ledna  i  první triumf v  zimních
turnajích   :   Nově   vytvořená   starší
přípravka 8  přiváží  pro Tempo  první
triumf v halových turnajích, když vítězí
na Jarově. Střelec Christ Nwogu dává ve
čtyřech zápasech dvacet branek.
6.  února  -  prvenství ze  Slovenska:
Prvenství  veze  starší  přípravka  8  ze
Slovenska,  v  Hanuliakově  za  sebou
nechává lnter Bratislava i Slovácko.
27. února i muži vítězí ve Štěrboholích:
Šestvítězstvíadvěremízyznamenajíprvní
místo na zimním tumaji hraném na umělé
trávě ve Štěrboholích.
27. února 1 vítězit začal i A tým starší
přípravky:  Na  turnaji  FC  Real  starší
přípravka A  sbírá spoustu cen.  Týmové
prvenství     podtrhuje     cenami     pro
nejlepšího hráče a střelce lvo Flaks.
6.   března   i   starší  žáci  zabrali  v
ŘÍčanech:   Jen   horší   skóre   oproti
vítěznému Gordicu odsouvá starší žáky na
tumaji v Říčanech na druhou příčku.
12.  března  -  Dedek  skolil  rezervu
Xaverova: V prvním mistrovském zápase
poráží  muži  rezervu  Xaverova  4:1,
všechny branky střílí „trenér" Petr Dedek.
29. března I Tichá kuželka vítězí v Lize
rodičů:  S  pěti výhrami dominuje tým
"Tichá    Kuželka"    rodičů    mladších

dorostenců a trenérů Tichého a Kuželky
prvnímu  ročníku  Ligy  rodičů.  Druhá
končí Netušená Hůrka (rodiče  a trenéři
ročnílfli 98) a třetí Chvojkovice Šedo Brod
(rodiče a trenéři ročníku 95).
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Michalem  Kučabou  a  starší  dorostence
Josef Košina s Miroslav em Pytlíkem.
Srpen - návrat Mutafova a Novotného:
poletechsenaLhotkuvracejípetrMutafov
(Bohemians)  na přestup  a Jiří Novotný
(Slavie) na hostování. Třetí posilou týmu
dospělých je hostující Tomáš Fitzel z psK
Union.
Září i Heráň do Dukly: tým starších žáků/

opouští   Petr   Heráň,   kterého   si   do

přeborového  mužstva  vybrala  Dukla
Praha.
3. září -prvm' mistrák na velkém hřišti:
mladší žáci 8 (ročník 94) a tým mladších
žáků  -  přípravky  (ročník 95)  absolvují
první mistrovské zápasy na velkém hřišti.
Svěřenci    trenéra   Flakse    vítězí    v
Kunraticích  13:0,  Šedův  tým  3:0  na
Junioru.
4. září - premiéra proti Spartě: těžšího
soupeře si v prvním mistrovském zápase
mladší přípravka B ani nemohla přát. Od
Sparty dostává 22 gólů. 0 týden později
již ale slaví první výhru.
6. září 1 rekordm` fotbalová_abeceda:
druhý  den Fotbalové  abecedy,  tradiční

9. dubna i nové hřiště křtila výhra nad
lídrem:  Vítězstvím 2:1  nad v té  době
vedoucími Cholupicemi  otevírají muži
definitivně nové travnaté hřiště.
30. dubna - debakl na Julisce a pálení
čarodějnic:  Zapomenout  na  krutou
porážku o:7, kterou jim uštědřila Dukla na
Julisce,  se  snaží  fotbalisté A  týmu při
tradičním pálení čarodějnic, kterého  se
účastní na dvě stovky účastníků.
Květen i brankáři mají trenéra: speciální
brankářské tréninky vede na Tempu Jan
Blažka,     brankář    s    prvoligovými
zkušenostmi ze Sparty a Příbrami.
20. května 1 mladší přípravka A srazila
Chodov:  čtyři  branky  Rudy  Čecha
pomáhají mladší přípravce A k vítězství
5:2 nad Chodovem, které týmu přibližuje
postup na dosah.
27. května 1 první postup přípravek:
starší přípravka A pod vedením trenéra
lvo  Flakse  deklasuje  Slivenec  15:0  a
startuje  na  Tempu  po  mnoha  letech
postupovou radost v kategorii přípravek.
3.  června  -  triumfuje  také  mladší
přípravka: spanilá jízda svěřenců trenéra
Oračka,  kteří  nenašli  přemožitele  ani  v
jednomjamím zápase, končí postupem do
1. třídy v ka-tegorii mladší přípravek.
4. června i výhra v derby = záchrana:
Vítězství  3:1  nad Libuší přináší A týmu
nejen  tři  body,  ale  také  definitivní
záchranu v pražském přeboru.
25.  června  i  Tempo  cup  v  rukou
Příbrami:  První z pohárů věnovaných
místostarostou Prahy 4 pro vítěze tumaje
Tempu  cup  zvedají  v  kategorii  starší

přípravky hráči Marily Příbram.  Tempo
končí páté.
26. června i Tempo cup putuje do Ústí:

Druhý soutěžní den, v němž bojují mladší
přípravky, patří Ravelu Ústí nad Labem.
Tempo obsazuje 11. místo.
Srpen -trenérské změny: do nové sezony
přivádí fotbalisty Tempa několik nových
trenérů.  Fotbalové  školky  se ujímá Petr
Dedek  st.,  mladší  přípravky  C  Michal
Hozák,mladšížákyjižodkoncejarníčásti
sezony   vede   Jiří   Hron   s   Davidem
Benešem,  starší  žáky  Petr  Semirád  s
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podzimní náborové akce,  navštěvuje na
osmdesát malých fotbalistů, což je zatím
rekordní účast.
9. září - Haklo`-o gálapředstavení: starší
žácisrážílnfemo8:Oavšechnyjehobranky
střílí Lukáš Hákl.
10. září -jediné body pro starší dorost:
Ve čtvrtém kole starší dorostenci porážejí
Střešovice  6:2.  Bohužel  se  má jednat o

jejichjediný bodový zisk v podzimní části
Sez0ny.
12. říúna - ffi gól}. Slavfi: Mladší přípravka
C  prohrává  se  Slavií  3:10,  tři  vstřelené
branky jsou ale úspěchem.
Listopad - no`i'- dětský koutek:  díky
pochopení UMČ Práha 4 je vedle hřiště s
uměloutrávouote`třenmalýdětskýkoutek.
20. listopadu - ostuda na Admiře: jinak
solidně rozehranou podzimní část sezony
završuj í muži ne\.ídaným debaklem, když
v Kobylisích inkasovah osm branek.
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Úvodem / Obsah

Milí příznivci, trenéři a hráči FC TEMPO PRAHA,

dostáváte do rukou třetí číslo Tempáku extra. Někteří z vás možná mají
předchozí vydání někde doma v šuplíku, jiní se s tímto souhrnem fotogra-
fií,  čísel  a krátkých textů o našem fotbalovém klubu  setkávají poprvé.
Stejně jako v předchozích letech bychom vás na několika stránkách rádi
seznámili se všemi mužstvy, která dnes FC TEMPO PRAHA tvoří. A také
s jejich výsledky a hráči, kteří o ně na hřištích bojovali. Přáli bychom si,
aby se Tempák extra, jakkoliv jsme při jeho přípravě limitováni časovými
a zejména finančními možnoštmi, postupně stal kronikou mapující vývoj
pašeho klubu.   Abychom se na jeho  stránkách mohli jednou ohlížet za
úspěšnými výsledky nebo hledat, jak si jako  začínající  fotbalista vedl
slavný prvoligový hráč. Doufáme, že třeba vyroste z některého z kluků,
které na následujících stránkách uvidíte.

Tempák extra 2005 se od svých  předchůdců v mnohém liší. Premiérově
vychází na konci roku, takže pokud búdete mít zájem, můžete se seznámit
s kompletními výsledky sezony 2004/2005 a současně se i dozvědět, jak
rozehrálo Tempo v jednotlivých kategoriích další ročník. Zatímco první
edice v létě roku 2003 představovala osmičku v té době existujících muž-
stev,  dnes  si můžete prohlédnout   fotografie šestnácti týmů, které nosí
stejné, žlutočervené dresy. Tento počet posunul FC TEMPO PRAHA mezi
přední pražské kluby. Pokud jde o rychlost, s níž se v posledním období
zvýšil počet jeho registrovaných hráčů,  hledali bychom konkurenci jen
velmi těžko.

Nezbývá si jen přát, aby se FC TEMPO PRAHA podařilo tento fotbalový
vzmach potvrdit také na hřištích. A není řeč pouze o výsledcích, ale také
o rozvoji týmů i každéfio jednoho fotbalisty bez ohledu na věk a o rado-
sti, kterou budou z fotbalu na Tempu zažívat. At' už při trénincích nebo
zápasech.

Pokud se ohlédneme za pomalu končícím fotbalovým rokem, napadne
nás, že byl na Tempu ve znamení přípravek. A-týmy mladší a starší pří-

pravky dokázaly vybojovat postup do 1.  třídy.  Byly to po mnoha letech
první postupy v  soutěžích nejmenších fotbalistů,  z nichž jsme se mohli
těšit.  Snad se jimi Tempo  definitivně  odrazilo  od pomyslného  dna.  Jak
hluboko se totiž klub na přelomu tisíciletí v mnoha soutěžích propadl, se
můžete přesvědčit v dlouhodobém přehledu tempáckých výsledků, který
Tempák extra nově přináší.  Mezi  nejmenšími  hráči bychom také  našli
největší přestup  sezony, když jsme mezi  sebou mohli přivítat celý tým
přípravky do té doby působící na Libuši.

/

Úspěchy a důležité výhry však pro Tempo vybojovala také další mužstva.
Přijměte proto pozvání Tempáku extra k malé rekapitulaci dosažených
výsledků. Společně si pak přejme, abychom u dalšího vydání této ročen-
ky mohli počítat více vyhraných zápasů a vstřelených gólů a těšit se z
toho, co se počítat nedá. Tedy z dalšího rozvoje FC TEMPO PRAHA.
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Muži A 1 sezóna 2004/2005

Bez trenéra a domácí pevnosti za záchranou
Jaro roku 2005 se patrně zařadilo mezi nejkurióznější období v novodobé historii klubu.
Po odvolání trenéra Formánka na sklonku kalendářního roku začalo o několik dnů pozdě-
ji mužstvo trénovat pod vedením hráčů Dedka a Vrby a vedoucího týmu Koubka. Ačkoliv
ani jeden z nich nebyl kvalifikovaným trenérem, pustili se do vedení tréninků i zápasů
především s vírou ve schopnosti a soudržnost,stávajícího kádru a v zodpovědný přístup
všech hráčů. Od prvního zápasu se tým vrátil od zónové obrany, kterou si ani po třech
letech neosvojil a defenzíva tak stávala na hliněných nohách, k osobnímu bránění. Do
odvetné části soutěže šel tým s již tradičním cílem: vyhnout se sestupu. Na desátém místě
měl sedmnáct bodů a nevelký náskok od míst znamenajících pád. Snad by se týmu lépe
dýchalo,  kdyby  dokázal více využít
domácí prostředí. Hned v prvním děj-
ství Tempo porazilo Xaverov 4:1,  to
všakbyloještěnaumělétrávěveštěr-
boholích.  Pak se na Lhotce loučilo s
malým travnatým hřištěm  a
teprve v závěru přišlo o výhru
nad Měcholupy. Následovala
slavnostní premiéra - na no-
vém hřišti vítězství nad teh-
dejším  lídrem  z  Cholupic.
Zdálo se, že tým míří za zá-
chranou, ale v té chvíli začal
na domácím hřišti tápat. A tak
rozhodující body pro udržení
musel přivézt z Kyjí a Stříž-
kova.  Konečné deváté místo
bylověmýmodrazemjamích
výkonů, kdy Tempo nedoká-
zalo slibné náznaky přeměnit
v delší úspěšnou sérii.

93/94 I.A třída -  10. místo ze 14
94/95 I.A třída - 7. místo ze  14
95/96 I.A třída -  1. místo ze  14 postup
96/97 Pražslý přebor -16. místo ze 16 sestup
97/98 I.A třída -  10. místo ze  14
98/99 I.A třída - 9. místo ze 14
99/00 I.A třída -11. místo ze  14
00/01 I.A třída -1. místo ze 14 postup
01/02 Pražslý přebor -7. místo ze 16
02/03 Pražs]ý přebor -9. místo ze 16
03/04 Pražský přebor -5. místo ze 16
04/05 Pražs]ý přebor -9. místo ze 16
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Podzim 2004

FC Tempo-Zličín
Xaverov B-FC Tempo
FC Tempo-ČAFC
H.Měcholupy-FC Tempo
FC Tempo-Kopanina
Cholupice-FC Tempo
FC Tempo-Aritma
FL:álovice-FC Tempo
FC Tempo-Dukla
Radotín-FC Tempo
FC Tempo-Kyje
Ďáblice-FC Tempo
FC Tempo-Střížkov 8
Libuš-FC Tempo
Admira-FC Tempo

Jaro 2005

FC Tempo-Xaverov 8
ČAFC-FC Tempo
FC Tempo-H.Měcholupy
Kopanina-FC Tempo
FC Tempo-Cholupice
Aritma-FC Tempo
FC Tempo-Královice
Dukla-FC Tempo
FC Tempo-Radotín
Kyje-FC Tempo
FC Tempo-Ďáblice
Střížkov B-FC Tempo
FC Tempo-Libuš
FC Tempo-Admira
Zličín-FC Tempo
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Muži A 1 podzim 2005

Šesté místo těší i mrzí
Letní přestávka byla ve znamení hráčských návratů (Mutafov, Novotný, Havlas),
na hostování přišel Fitzel. Po operaci začal s tréninkem špílmachr Nechvíla, který
se navíc místo Vrby ujal spoluvedení mužstva. Áčko tedy pokračovalo v experi-
mentálním přístupu, se kterým se někteří příznivci Tempa stále nedokázali smířit.
Možná i proto Tempo ani na podzim nenašlo v domácím prostředí náležitou oporu.
Na Lhotce tak bodovaly například i jinak slabé týmy Zličína a ČAFC, třikrát Tem-
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páci zachraňovali domá-
cí remízu v posledních
minutách. Zbytečný ex-
port   napravovali   u
svých  soupeřů.  Platilo
to nejen na Xaverově,
ale především v Cholu-

picích, Radotíně a Ďá-
blicích, na které se mu
v uplynulých sezónách
nedařilo  zahrát.  Během
podzimu se mužstvo drže-
lo v závěsu za nejsilnější
čtveřicí, ale závěr mu ne-
vyšel.  Porážka  0:8  v  za-
sněžené derniéře na Admi-
ře byla kaňkou na jinak
solidním podzimu.  Šestá
příčka je, stejně jako bo-
dový zisk, druhým nejlep-
ším výsledkem podzimní
části  soutěže,  kterého
Tempo v pražském přebo-
ru kdy dosáhlo. Je to však
možná přece jen  trochu
méně, než si trenérské trio
i ostatní hráči přáli.
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Podzim 2005

FC Tempo-Zličín
Xaverov B-FC Tempo
FC Tempo-ČAFC
Uhelné sklady-FC Tempo
FC Tempo-Kopanina
Cholupice-FC Tempo
FC Tempo-Motorlet 8
Královice-FC Tempo
FC Tempo-Dukla
Radotín-FC Tempo
FC Tempo-Meteor
Ďáblice-FC Tempo
FC Tempo-Štřížkov 8
Libuš-FC Tempo
Admira-FC Tempo
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Muži B 1 sezóna 2004/2005

Rychlý návrat do l.B třídy se bohužel nepovedl
Béčko hodně dlouho chodilo se džbánem pro vodu, až se ucho utrhlo a najaře roku 2004 sestoupilo z 1.8 třídy. Do nového ročníku
tým převzal trenér Milan Dejl, úspěšný kouč dorostu. Společně s asistentem Jiřím Kloudou nastavili zcela nová pravidla fungování
týmu. Zavedly se pravidelné tréninky, před sezónou se dokonce odjelo na čtyřdenní soustředění. Béčko sehrálo spoustu příprav-
ných zápasů a do sezóny šlo
s  přáním,  nikoli bezpodmí-
nečným cílem, pokusit se o
rychlý návrat do 1.8 třídy. Již
po úvodních zápasech bylo
jasné, že soutěž není vůbec
jednoduchá. Přesto se Tem-
po pohybovalo v popředí ta-
bulky  a po  podzimu  si při-
pravilo slušnou pozici najar-
ní postupový útok.  Jenže v
úvodních  dvou jarních  ko-
1ech tým získal jediný bod a
odstup  na vedoucí  8  mužr
stvo  Horních Měcholup  se
výrazně  zvětšil.  V  průběhu
podzimu dokonce na chvíli
skončil  znechucený  trenér
Dejl, jehož místo zaujal do-
savadní  vedoucí  týmu  Jiří
Klouda.  Pod jeho  vedením
tým  opět  našel  vítěznou
chuť, nicméně v konečné ta-
bulce Tempo  obsadilo  sice
velmi dobré, 1eč nepostupo-
vé, druhé místo.

/93/94III.třída -  1. místo z 10 -postup

94/95 II.třída -9. místo z  12
95/96 II.třída -7. místo z  12
96/97 H.třída -2. místo z 12 -postup
97/981.8 třída -11.místo ze  14
98/991.8 třída -  12.místo ze 14
99/001.8 třída -  12.místo ze 14
00/011.8 třída -9.místo ze 14
01/021.8 třída -9.místo ze 14
02/031.8 třída -  10.nristo ze  13
03/041.8 třída -  12.místo ze  14 -sestup
04/05 II.třída -2.místo z  12

0321

M
1_,

S ĚBE_   ` €#

Frištofek Jakub
Lukačovič Petr
Skála Mchal
Šťastný Miroslav

nejsou uwederi hráči s pouhým 1  startem

TEMPÁK#fm 6

Podzim 2004

Slavoj Podolí C-FC Tempo
FC Tempo-Lipence
Háje JM B-FC Tempo
FC Tempo-Písnice
H.Měcholupy B-FC Tempo
FC Tempo-Dubeč B
Olymp B-FC Tempo
Junior B-FC Tempo
FC Tempo-Modřany 8
Advokát-FC Tempo
FC Tempo-Kačerov

Jaro 2005

Lipence-FC Tempo
FC Tempo-Háje JM 8
Písnice-FC Tempo
FC Tempo-H.Měcholupy 8
Dubeč B-FC Tempo
FC Tempo-01ymp 8
FC Tempo-Junior 8
Modřany B-FC Tempo
FC Tempo-Advokát
Kačerov-FC Tempo
FC Tempo-Slavoj Podolí C

2005



Muži 8 1 podzim 2005

Od nevydařené premiéry těsně pod vrchol
Už s jasnými postupovými ambicemi vstoupil do nové sezóny 2005/06   8 tým mužů. Realizační tým zůstal beze změn - nerozlučná
dvojice Milan Dejl a Jiří Klouda. Do kádru přišel z dorostu brankář Krčmář a tým se mohl spolehnout na poměrně vy`datnou pomoc z
A týmu.  Stabilně za 8 tým nastupuje Budák a do svého zranění i Novosad, pravidelně chodí za rezervu hrát i fotbalisté z lavič]qr

M. Dejl                    A. Houra

J. Klouda

TEMPÁK*"

prvního týmu. Výsledkově i herně  se béčku nezadařilo především hned v
úvodním    kole,    kdy
překvapivě  a  zbytečně
prohrálo      na      hřišti
slabého Podolí C. Jinak
podzimem  prošlo  bez
zakolísání. Doma získalo
plný počet bodů a venku
ztratilo jen za remízy na
Junioru a v Klánovicích.
Rezultuje z toho  druhé
místo o bod za rezervou
Hájůačtyrbodovýnáskok
předtřetímiLipenci,které
Tempo     v     domácím
prostředí rozdrtilo 6: 1. V
tabulce pravdy je Tempo
dokonce nejúspěšnější a na

jaře přivítá rezervu Hájů v
domácím  prostředí,  což
může býtjeden z klíčových
duelů.  Kýžený  návrat do
1.8 třídy by se najaře mohl

podařit.
Střelecky    na    podzim
exceloval    S   jedenácti
brankamiBřezina,jenžsipo
zranění dokonce vystřílel
návrat  zpět  do A  týmu,
zdatně mu sekunduje také
Robert Šafránek se sedmi
8óly.

7

Podzim 2005

Slavoj Podolí C-FC Tempo
FC Tempo-Lipence
Háje JM B-FC Tempo
FC Tempo-Písnice
Junior B-FC Tempo
FC Tempo-PSK Union 8
Šeberov B-FC Tempo
Klánovice-FC Tempo
FC Tempo-Modřany 84
Advokát-FC Tempo
FC Tempo-Kačerov

2005



Fanshop

DRESIK  DO  AUTA
kombinace  červená-žlutá

cena:   130  Kč

SAMOLEPKA
průměr s cm, kombinace

červená-žlutá-bílá
cena:  10 Kč

VLAJKA
výška 20 cm, kombinace

červená-žlutá-bílá
cena:  100 Kč

TRIČKO
kombinace čemá s potiskem

cena: 300 Kč

Suvenýry FC Tempo Praha můžete kdykoliv zakoupit ve Sport Clubu „U K

TEMPÁKfr„ 8 2005



Stará garda 1 podzim 2005

Návraty ze hřišt' soupeřů nebyly přfliš veselé
Stará garda Tempa patří, ačkoliv se to nezdá, mezi služebně nejmladší týmy. Mužstvo složené převážně z bývalých hráčů lhotec-
kého klubu starších pětatřiceti let zahájilo svoji pravidelnou činnost totiž teprve v roce 2004. Proto není divu, že starou gardu v
druhém roce jejího působení ještě tu a tam sužují problémy se složením mužstva k jednotlivým zápasům. Vzhledem k tomu, že tým
není účastníkem žádné regulérní soutěže a nemusí se tedy trápit počítáním získaných bodů, zůstává právě stabilizace kádru hlavním
úkolem. Na podzim roku 2004 stará garda přátelským zápasem s týmem UMČ Praha 4 (na snímku) slavnostně otevírala nové
travnaté hřiště u Lhoteckého lesa. V domácím prostředí zahajovali „staří pánové" také šňůru svých podzimních zápasů roku 2005.
Své soupeře, Chuchli a tým Zlatého tygra, přehráli i přestříleli. Byla to však pohříchu jediná dvě vítězství, ze kterých se mohla stará

garda Tempa v  tomto  období radovat.  Pak totiž,  pomineme-1i  turnaj  v
Litni, čekala gardisty série zápasů na hřištích soupeřů. A z nich se pokaž-
dé vraceli  s prázdnou.  Nejblíže  alespoň nerozhodnému výsledku mělo
Tempo  v  duelu  na hřišti  ČAFC,  který  skončil  těsnou  prohrou  2:3  a  v
předposledním zápase na hřišti Čechie Smíchov, kde podlehlo 3:4.
V  sedmi podzimních zápasech a na turnaji v Litni v dresu  staré gardy
Tempa nastoupilo čtyřiadva-
cet  hráčů.  Nejvíce  startů,
devět,  nasbíral  manažer
týmu,  Zmatlík,  který  šel
svým  spoluhráčům příkla-
dem. Silnou stránkou týmu
je především ofenzivní čin-
nost.   Tahounem   útočné
vozby  je   především   os-
mibrankový  Voženílek,  za
ním  se  v pomyslné  tabulce
střelců  seskupili  Adamec,
Kotis  a Lukačovič, kteří  se
trefili čtyřikrát.
Cílprojaroroku2006jezřej-
mý. Vedle upevnění kádru je
jím především přerušení  sé-
rie porážek a určitě také  dal-
ší rozdávání fotbalové rado-
sti.

Podzim 2005

FC Tempo-Chuchle
FC Tempo-Zlatý tygr
ČAFC-FC Tempo
FC Tempo na turnaji v Litni      3.místo
Slavoj podolí-FC Tempo               5 : 3
FC 158-FC Tempo                           6 : 4
Čechie smíchov-FC Tempo          4 : 3
Sparta Krč-FC Tempo                    6 : 2

=EMPÁK*fr„ 9 2005



Starší dorost L sezóna 2004/2005

Záchrana v přeboru zásluhou divizních týmů
Tým staršího dorostu vstoupil do sezóny pod vedením trenérů Votavy a Krčmáře
jako staronový účastník pražského přeboru, ale na vlastní kůži poznal, jak velký je
rozdíl mezi nejvyšší soutěží a l.A třídou. Věkem odrostly opory Havlas, Novosad
a Dvořák, kteří zamířili do kategorie dospělých. Trenéři si dali za cíl pohybovat se
v klidném středu tabulky, ale od prvních kol bylo jasné, že půjde především o holý
boj  o záchranu. Po podzimu
měl tým ještě solidních dva-
náct bodů  a  dostatečný  ná-
skok na  suverénně  poslední
Gordic.  Ještě  před  koncem

poloviny  sezóny  odešel  od
týmu trenér votava a j eho roli
převzal Jaroslav Krčmář. Už
v  zimní  přípravě  měl  velké
problémy se složením týmu,
hráčům se navíc příliš nechtě-
1o trénovat, a tak byl tým do-
plňován mladšími dorostenci
a výsledkem bylo katastrofál-
ní jaro,  kdy  Tempo  získalo
pouhé dva body za remízy v
Krči a s Viktorií 8. Vrcholem
marnosti byla domácí poráž-
ka  od  posledního  Gordicu.
Vzhledem  k  úspěšným  vý-
sledkům pražských  týmů  v
dorosteneckých  divizích  se
ale nejvyšší pražskou soutěž

podařilo na Tempu se štěstím
udržet.

93/94 Pražský přebor -11. místo z  16
94/95 Pražský přebor -4. místo z 16
95/96 Pražský přebor -2. místo z 16
96/97 Pražský přebor -1. místo z 14 -postup
97/98 Divize dorostu
98/99 Pražský přebor -9. místo z 16
99/00 Pražský přebor -3. místo z 16
00/01 Pražský přebor -  13. místo z  16
01/02 Pražský přebor -  11. místo z 16
02/03 Pražský přebor -  12. místo z 14 -sestup
03/04 I.třída -  1 . místo z 9 - postup
04/05 Pražský přebor -  13. místo z 14

fč,_

!1     :1     i_    ,1          _i_
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Podzim 2004

Zličín-FC Tempo
FC Tempo-Meteor 8
Dukla-FC Tempo
FC Tempo-Motorlet 8
Střížkov-FC Tempo
FC Tempo-Krč
Viktorie 8-FC Tempo
FC Tempo-Střešovice
H.Měcholupy-FC Tempo
FC Tempo-V.Žižkov B
Gordic-FC Tempo
FC Tempo-Háje JM
Aritma-FC Tempo

Jaro 2005

FC Tempo-Zličín
Meteor B-FC Tempo
FC Tempo-Dukla
Motorlet B-FC Tempo
FC Tempo-Střížkov
Krč-FC Tempo
FC Tempo-Viktorie s
Střešovice-FC Tempo
FC Tempo-H.Měcholupy
V.Žižkov B-FC Tempo
FC Tempo-Gordic
Háje JM-FC Tempo
FC Tempo-Aritma

2005



Starší dorost i podzim 2005

Přeborové trápení pokračuje, tým je poslední
U týmu po vyčerpávající sezóně skončil trenér Krčmář a na jeho místo nastoupil Josef Košina, ke kterému časem přibyl asistent
Miloslav Pytlík. Již v přípravě bylo jasné, že problémy staršího dorostu budou nadále pokračovat. Fotbalistů v ročnících 87 a 88
je na Tempu z dob, kdy mládež z několika důvodů skomírala, jednoduše málo a
noví fotbalisté se v tomto věku již shánějí těžko. Po snaze nových trenérů i
výboru se nakonec podařilo tým alespoň početně doplnit. Na hostování přišli

Přibyl  z Dubče,  Pešek
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M. Pytlík

TEMPÁK&fyz*

z  Gordicu,  Bartošek  z
Poruby, Lomoz z Rado-
šovic, Bártko z Motor-
letu, prodlouženo bylo
hostování  Satýnka  z
Cholupic.  Na  úroveň
přeboru potřebná kva-
lita však bohužel schá-
zí  a  výsledkem je  po
podzimu poslední mís-
to  se  ziskem pouhých
tří bodů. Ty Tempo zís-
kalo za výborný zápas
proti Střešovicím. Je otáz-
kou, proč podobně bojov-
né a poctivé výkony hráči
nepředvádějí  i  v  dalších
zápasech.
Tréninkový proces bohu-
žel nemůže být dostateč-
ně kvalitní, neboť spousta
hráčů trénovat poctivě ne-
chodí a najejich výkonech
to musí být znát.  Indivi-
duálně se prosazují přede-
vším kapitán Duchek, au-
tor sedmi branek, jenž ne-
vynechal jediný  zápas  a
také útočník Chmelík, kte-
rý se trefil šestkrát.

11

Podzim 2005

Zličín-FC Tempo
FC Tempo-Meteor 8
Motorlet B-FC Tempo
FC Tempo-Střešovice
Střížkov-FC Tempo
FC Tempo-Krč
Viktorie 8-FC Tempo
FC Tempo-Slavoj Podolí
H.Měcholupy-FC Tempo
FC Tempo-V.Žižkov 8
Braník-FC Tempo
FC Tempo-Háje JM
Aritma-FC Tempo

2005



Mladší dorost i sezóna 2004/2005

Jako zbojníci: bohatým brali, chudým dávali
Ústup  z obvyklých pozic zaznamenal i mladší dorost Tempa.  Po několika úspěšných  sezónách v přeboru  a bitvě do
posledního kola o návrat do něj v sezóně předchozí, skončili svěřenci trenéra Antonína Tichého na 7. místě z 12 účastníků
l.třídy.  Začátek sezóny mělo přitom Tempo parádní - vysoké vítězství na hřišti Vyšehradu. Poté přišly tři málo vídané
remízy 3:3 proložené debaklem s Trojou. Při  čtyřech porážkách tým inkasoval hrozivých šestadvacet branek. Tři výhry

1        11              T  T  /     1        11              `/                      `//1.`/

v závěru podzimu posunuly Tempo do  středu tabulky.  Výsledkově  se příliš
nevyvedl ani zimní turnaj Motorletu. Když v prvním jarním kole Tempo do-
stalo od Troje jedenáct branek, bylo jasné, že zázraky se s týmem přes zimu
nestaly.  Na jaře  se  tým
ukazoval v tradičních bar-
vách,  kdy  střídal výborné
výkony proti silným sou-
peřům s mrzutými propa-
dáky  proti  outsiderům.
Názomou ukázkou byl zá-
pas v závěrečném kole na
hřišti  posledních  Malešic,
který mohl Tempo posu-
nout  do  horní  poloviny
tabulky, ale skončil poráž-
kou  1:2.
Trenér se mohl spolehnout
především na hráče nriadší-
ho ročníku, a tak je předpo-
klad, že dálší sezóna přine-
se  výraznější  úspěchy.  K
oporám  patřili  zejména
obránce Hlavík a záložníci
Turek, Sova a Zíma.

93/94 Pražský přebor -6. místo ze 13
94/95 Pražský přebor -1. místo ze 13
(nepostup, SD byl až 4.)
95/96 Pražský přebor -4. místo ze 12
96/97 Pražský přebor - 3. místo ze 12 postup
97/98 Dorostenecká divize - sestup
98/99 Pražský přebor -2. místo ze 13
99/00 Pražský přebor - 10. místo ze 14
00/01 Pražský přebor -  14. místo ze 14 sestup
01/02 I.třída -2.místo ze 11 postup
02/03 Pražský přebor -  10. místo ze 12 sestup
03/04 I.třída -3.místo ze 13
04/05 I.třída -7.místo ze 12

TEMPÁK*fr„ 12
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Podzim 2004
\

Vyšehrad-FC Tempo
FC Tempo-Motorlet C
Union Žižkov-FC Tempo
FC Tempo-Troja
FC Tempo-Junior 8
Řepy-FC Tempo
FC Tempo-Slavoj Podolí
FC Tempo-Háje JM
D.Počemice-FC Tempo
Satalice-FC Tempo
FC Tempo-Malešice

Jaro 2005
/

Troj a-FC Tempo
FC Tempo-Vyšehrad
Motorlet C-FC Tempo
FC Tempo-Union Žižkov
Junior B-FC Tempo
FC Tempo-Řepy
Slavoj Podolí-FC Tempo
Háje JM-FC Tempo
FC Tempo-D.Počemice
FC Tempo-Satalice
Malešice-FC Tempo

2005



Mladší dorost i podzim 2005

Po výborném úvodu opět pouze střed tabulky
U týmu nadále zůstal trenér Antonín Tichý,  zůstal i ročník  1989  a k
němu  přišel  ze  starších  žáků  i  solidní  ročník  1990.  Velké  posily  se
objevily  i  v  realizačním  týmu.  Po  letech,  kdy  kouč  Tichý  trénoval
sám, si našel asistenty Jiřího Rakovana a Jiřího Šulce, jenž ze Zličína

přivedl do obrany i svého syna Jana. Tempo předvedlo výborný vstup
do sezóny a po pěti kolech se pyšnilo třinácti body a druhým místem
v tabulce.  Poté ale přišel,  stejně jako v předešlé sezóně, hluchý  střed

podzimu  a  čtyři  kola bez  výhry.  V  závěru  se Tempo  opět zvedlo  a
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A. Tichý                  J. Rakovoin

J. Šulc

TEMPÁKfr„

výsledkem je  prů-
běžné 5. místo s ne-
velkým  odstupem
na  druhou  příčku.
Suverénní Podolí si
už  postup  zřejmě
uniknout nenechá.
Kádr   se   nepyšní
velkými  hvězdami,
ale jeho  velkou  silou
je  nebývalá  vyrovna-
nost,  v  podstatě  kaž-
dý  hráč  umí  dát  gól.
Prosazuje  se  přede-
vším  útočná  dvojice
Hurka - Ta Binh a zá-
1ožníci  Podroužek  s
Turkem.  Nebývalou
střeleckou  potencí  se
prezentují také obrán-
ci  mladšího  dorostu.
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Podzim 2005

Vyšehrad-FC Tempo
ČZU-FC Tempo
FC Tempo-Motorlet C
Union Žižkov-FC Tempo
FC Tempo-Kolovraty
FC Tempo-Řeporyj e
EI

Repy-FC Tempo
FC Tempo-Slavoj Podolí
H.Měcholupy B-FC Tempo
FC Tempo-Háje JM
D.Počemice-FC Tempo
Junior B-FC Tempo
FC Tempo-Malešice

2005



Starší žáci i sezóna 2004/2005

Myšlenky na postup žily jen v úvodu soutěže
Starší žáci byli vždy chloubou Tempa, ale v sezóně 2003/04 se propadli až do ll.třídy, vůbec nejnižší pražské soutěže.
Trenér Tichý se posunul se svými svěřenci o věkovou kategorii výše a jeho místo u starších žáků zaujal kouč Formánek.
Sezóna odstartovala přímo báječně a začalo se dokonce přemýšlet o urychleném návratu zpět do l.třídy. Po třech výhrách
v úvodních kolech však přišla domácí porážka  s  Hostivaří,  vzápětí Tempo  ztratilo  další  čtyři body  za dvě remízy  a

postupové ambice se vypařily. Tým byl ale hodně mladý, kladené nároky a očekávání zřejmě příliš velké. Po podzimu
odešel trenér Formánek a místo něj tým převzal kouč Vondra. Tým poněkud přestavěl a za jaro starší žáci ztratili jen osm
bodů. Nutno však podotknout především, že na jejich hru se rozhodně dalo dívat. Výsledkem bylo 5. místo, ale s velkým
odstupem na postupující Háje.
Tým sezonou táhl především krea-
tivní záložník Heráň, autor čtmác-
ti branek. 0 gól méně zaznamenal
kanonýr Hurka. Zdatně jim sekun-
dovali  devítigóloví  útoč-
níci Balun a tempácké „en-
fant terrible" Hakl. Oporou
vbrancebylFlaks,jenžvy-
pomáhal i  mužstvu mlad-
šího  dorostu.
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Podzim 2004

D.Počemice-FC Tempo
FC Tempo-Infemo
Kačerov-FC Tempo
FC Tempo-Hostivař
PSK Union-FC Tempo'
FC Tempo-Kyje
Kunratice-FC Tempo
FC Tempo-Újezd n.L 8
Háje JM C-FC Tempo
FC Tempo-D.Měcholupy
Braník B-FC Tempo

Jaro 2005

Inferno-FC Tempo
FC Tempo-Kačerov
Hostivař-FC Tempo
FC Tempo-PSK Union
KyjeLFC Tempo
FC Tempo-Kunratice
Újezd n.L B-FC Tempo
FC Tempo-Háje JM C
D.Měcholupy-FC Tempo
FC Tempo-Braník 8
FC Tempo-D.Počemice

0:10

0:4
1:2

4:0
Elfl

6:0
0:3
0:2
1:4

4:0
4:0

2005



Starší žáci 1 podzim 2005

Změny na lavičce i v kádru, v tabulce zatím ne
Velké  změny  nastaly v  týmu  starších  žáků před začátkem  sezóny  2005/06.  Trenér Vondra odešel  trénovat muže  v
Cholupicích, na jeho místo nastoupil zkušený Petr Semirád s asistentem Michalem Kučabou. Tým opustil ročník 1990
do mladšího dorostu, z mladších žáků naopak dorostli fotbalisté ročníku  1992. Velkou ztrátou byl odchod špílmachra
Heráně, jenž je dnes nejlepším střelcem pražského přeboru v dresu Dukly. Kouč Semirád v přípravě postrádal dostatečný
počet hráčů, a když se naskytla možnost zapůjčit hráče z Modřan, Tempo
neváhalo a tým doplnilo. Na Lhotce tak z Modřan hostuje hned šestice
hráčů. Navíc přišel z Libuše na přestup přeborový obránce Linhart. Zcela
nový tým se nejprve v soutěži jen rozkoukával a porážel jen slabé soupe-
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P. Semi,rád               M. Kučaba

M. Čermák

TEMPÁK#fr„

ře. V  závěru podzi-
mu  již  ale  nabral
dech, byl kousek od
výhry nad první Krčí
a přivezl  suverénní
vítězství  ze  hřiště
třetího Braníka.
Parádní  kousek  se
povedl  střelci  Ha-
klovi, jenž v jednom
utkání  nastřílel  osm
branek,  ale zároveň je
bohužel problémovým
a těžko zvladatelným
hráčem. A tak tým táh-
ne především neúnav-
ný  Balun,  v  brance
spolehlivý  Flaks  a  v
obraně poctiví Lana  s
Čermákem,  střelecky
se chytil záložník Vu.
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D.Počemice-FC Tempo
FC Tempo-Infemo
Dubeč-FC Tempo
FC Tempo-Hostivař
PSK Union-FC Tempo
FC Tempo-Kyje
Kunratice-FC Tempo
FC Tempo-Malešice
Chodov-FC Tempo
FC Tempo-Krč
Braník B-FC Tempo

2005



Mladší žáci 1 sezóna 2004/2005

Klidná sezona bez velkých plánů či zklamání
Po  sezóně,  kdy málem postoupili  do  1.  třídy  a o  tento  cenný úspěch přišli  dosti  nešt'astně teprve  v posledním kole,
nastupovali mladší žáci do té další se zcela odlišným očekáváním. V týmu sice zůstal ročník 1992, ale kvalitou i početně
nebyl příliš silný. To samé platilo i o ročníku 1993. K mužstvu přišel nový trenér Petr Nakládal a dostal poměrně náročný
úkol: sestavit nové, co nejlépe fungující mužstvo. Umístění na konečném 6. místě bylo nakonec zřejmě reálným odrazem
možností jeho svěřenců.  Do týmu se podařilo najít několik zcela nových tváří, které se ale ve většině případů musely
teprve tipělivě učit správným fotbalovým návykům.  Týmu  se  spíše dařilo v domácím prostředí,  kde nasbíral šestnáct
bodů. A to i přesto, že hned v prvním dějství malí Tempáci utrpěli v derby s
Libuší debakl  1:9 a také na jaře dostali lekci  1:6 od jinak nevýrazných Vršo-
vic.  Ze hřišť soupeřů mladší žáci přivezli pouhých osm bodů.  Nejlepším vý-
sledkem celé sezony byla zřejmě remíza se třetím Meteorem, který v koneč-
ném účtování  nasbíral  o
dvacet bodů více. Naopak
oproti prvním dvěma tý-
mům tabulky byl rozdíl ve
všech  vzájemných  zápa-
sech skutečně markatní.
Konec sezóny již z trenér-
ské  pozice  vedl  vedoucí
týmu Martin Čemák, s tre~
nérem Nakládalem byla ze
strany vedení klubu ukon-
čena spolupráce.
Za zmínku určitě stojí in-
dividuální  výkony  dvou
hráčů, kteří dvou kvalitou
vyčnívali  -  pilíř  obrany
Šulc a střelec Stmad, autor
osmi branek.

93/94 Žákovská liga
94/95 Žákovská liga
95/96 Žákovská liga - sestup
96/97 Pražský přebor -6. místo z 12
97/98 Pražský přebor -6. místo z 12
98/99 Pražský přebor -6. místo z  12
99/00 Pražský přebor -  11. místo z 12 sestup
00/01 I.třída -12. místo z 12 sestup
01/02 II.třída -4. místo z 9
02/03 II.třída - 9. inísto z  11
03/04 II.třída -2.místo z 12
04/05 II.třída - 6. místo z 11

TEMPÁK*fr„ 16

Podzim 2004

FC Tempo-Libuš 8
Č.Smíchov-FC Tempo
FC Tempo-Meteor 8
Vršovice C-FC Tempo
FC Tempo-Malešice
Kačerov-FC Tempo
Klánovice-FC Tempo
FC Tempo-D.Počernice
H.Měcholupy B-FC Tempo
FC Tempo-Umbro 8

Jaro 2005

Libuš B-FC Tempo
FC Tempo-Č.Smíchov
Meteor B-FC Tempo
FC Tempo-Vršovice C
Malešice-FC Tempo
FC Tempo-Kačerov
FC Tempo-Klánovice
D.Počernice-FC Tempo
FC Tempo-H.Měcholupy 8
Umbro B-FC Tempo

2005



Mladší žáci A 1 podzim 2005

Budování nového týmu probfflá za pochodu
Nový tým mladších žáků A vznikl z loňského mužstva mladších žáků, z něhož však zůstal pouze ročník  1993. Vedení
klubu se totiž  rozhodlo znovu vystavět kompletní pyramidu mládežnických týmů a z ročníku 1994, jehož fotbalisté by
jinak měli své o rok starší kamarády doplnit, se tedy stali mladší žáci 8. Na lavičku k mladším žákům A usedl mladý
začínající trenér Jiří Hron a hned od počátku svého působení u mužstva se musel potýkat se zásadním problémem -
fatálním nedostatkem hráčů.  Pomocí kontaktů i inzerátů  se podařilo nové fotbalisty na Lhotku přivést. Tým začínal  s
deseti hráči, na konci podzimu jich je již devatenáct. Je jasné, že kvalitními fotbalisty se nestanou přes noc. K tomu je
třeba především poctivá příprava a trenér Hron na zlepšení  svých  svěřenců tvrdě pracuje.  Mladší žáci A  si za podzim

připsali  dvě  výhry.
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TEMPÁK*frw

Tu   první   hned   v
úvodním kole s Juni-
orem, druhou v Sata-
1icích.  Práce trenéra
i  rozšiřující  se  kádr
se pochopitelně pr.o-
jevily, poslední dvě
utkání  se  soupeři  ze
samého čela tabulky
skončila jen těsnými
porážkami,  což je
bezpochyby  přísli-
bem pro jamí část sou-
těže.
Z  tabulky  i  přehledu
dosažených  výsledků
je zřejmé, že tým trápi-
1a  především  špatná

ofenziva.  Z  pouhých
osmi  vstřelených bra-
nek dal tři stmad, jehož
trenér Hron stáhl z úto-
ku na pozici tvůrce hry.
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FC Tempo-Junior C
FC Tempo-King
D.Měcholupy-FC Tempo
FC Tempo-Motorlet E
Satalice-FC Tempo
FC TempolčAFC 8
Vršovice B-FC Tempo
FC Tempo-Malešice
Loko Vltavín B-FC Tempo

2005



Mladší žáci 8 i podzim 2005

Vstup na velké hřiště přinesl divoké výsledky
Béčko mladších žáků Tempa se v soutěžích naposledy objevilo v sezóně 98/99. Znovu se přihlásilo před právě probíha-
jící sezónou. Tým tvoří hráči ročníku 94 pod vedením trenéra Flakse, tedy mužstvo, které se v minulé sezóně stalo prvním
postupujícím celkem Tempa v kategorii přípravek a žáků po mnoha letech.
Kouč Flaks měl obavy, jak jeho  svěřenci zvládnou přechod z poloviny na celé hřiště. V průběhu podzimu se nakonec
ukázalo, že ve  skupině 11.  třídy jsou mezi jednotlivými týmy obrovské
výkonnostní rozdíly. Vždyt' Tempo dokázalo nasázet Újezdu nad Lesy
devatenáct a Kumaticím třináct branek, ale na druhé straně jasně prohrálo
na hřišti Unionu Žižkov a Optima. Poslední dva jmenované týmy si také
zřejmě na jaře zahrají o postup. V silách Tempa určitě je poprat se o třetí

místo, na které v po-
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1.  Cechová

TEMPÁK*Íťw

1ovině  soutěže ztrá-
cí jediný  bod.  A  v
příští  sezóně,  již  o
rok starší a zkušeněj-
ší,  budou  chtít  zaú-
točit na postup.
Mužstvo  se  mohlo
na podzim tradičně
opřít  o  několik  výrazných
individualit, hodně pomohl
i příchod dvou hráčů z Libu-
še - Maška a Lehkého.  Stře-
1ecky se velmi dařilo čtveři-
ci Fláks, Mašek, Erik Čech a
Strnad.

93/94 Pražský přebor -5. místo ze 14
94/95 Pražslý přebor -  14. místo ze 14 sestup
95/96 I.třída -11. místo ze  14 sestup
96/97 II.třída -4. místo ze 10
97/98 II.třída -3. místo z  11
98/99 II.třída -5. místo z  11
99/00 -
00/01 -
01/02 -
02/03 -
03/04 -
04/05 -
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Podzim 20~05
_/

Kunratice-FC Tempo
Union Žižkov-FC Tempo
FC Tempo-Braník 8
Chodov-FC Tempo
FC Tempo-Vyšehrad
PSKunion-FC Tempo     ,
FC Tempo-Kolovraty
D.Počemice-FC Tempo
FC Tempo-H.Měcholupy C
Optimum-FC Tempo
FC Tempo-Újezd n.Lesy 8

2
0:2
2:1

2:0
8:0

2:4

2005



Mladší žáci přípravka 1 podzim 2005

Příprava na příští sezónu: lepší úvod než konec
Do soutěže mladších žáků příprav]q/ se Tempo přihlásilo po několika letech. Trenér Šedo má ve starší přípravce dostatek
hráčů a startem v soutěži hrané na celé hřiště sledoval dva cíle. Jednak v ní dostávají šanci všichni hráči širokého kádru
a jednak si desetiletí kluci zvykají na velký fotbal, který je čeká příští rok v kategorii mladších žáků. Výhodou je, že se ze
soutěže nesestupuje. Odpadá tak tlak na výsledky a trenéři se soustřed'ují především na kvalitu předváděné hry. V závěru

P. Šedo                  M. Linhart

V. Katina              M. Eichl,erová

1\

TEM|ÁK*fr„

sezóny se vlivem několika zranění a nemocí projevila únava, nebot'
většina hráčů nastu-

povala v  obou  sou-
těžích během jedno-
ho dne.
Do  soutěže  Tempo
vstoupilo dvěma vý-
hrami 3:0 venku, ale
postupně  se usadilo
přesně  ve  středu ta-
bulky.  Jediným sou-
peřem, jenž Tempo
j ednoznačně přehrál,
byl  v  tabulce první
Meteor. Kluci získá-
vají  hlavně  neocenitelné
zkušenosti. Střelecky se i na
velkém hřišti  s  góly  prosa-
dil kanonýr Nwogu, tři bran-
ky přidal univerzál Linhart.

93/94 Pražský přebor -5. místo ze 14
94/95 Pražský přebor -  10. místo ze 14
95/96 Pražský přebor -3. místo ze 14
96/97 Pražský přebor - 10. místo ze 12
97/98 Pražský přebor -  11. místo z  12 sestup
98/99 -
99/00 -
00/01 -
01/02 -
02/03 -
03/04 -
04/05 -
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Junior-FC Tempo
Háje JM-FC Tempo
FC Tempo-Motorlet
Dukla-FC Tempo
FC Tempo-Xaverov
Bohemians 1905-FC Tempo
FC Tempo-Viktoria Žižkov
ČAFCIFC Tempo
FC Tempo-Admira
FC Tempo-Meteor

2005



Starší přípravka A 1 sezóna 2004/2005

Na svěřence trenéra Flakse soupeři nestačili
Spanilou jízdu zakončenou naprosto zaslouženým postupem do 1. třídy předvedli svěřenci trenéra Flakse - tým fotbalistů
narozených v roce 1994. Před začátkem sezóny se o posunu o soutěž výš mluvilo s určitým respektem, ale již po podzimní
části soutěže bylo celkem jasné, že Tempo je suverénem své skupiny ve ll.třídě a největším favoritem postupu. Během
první poloviny sezóny dostalo pouhé tři branky a soupeři inkasovali příděl za přídělem. Jediné dva body tým ztratil na
podzim na hřišti Realu po bezbrankové remíze. Ta přišla hned ve druhém dějstí, jako by si kluci všechen střelný prach
vyplýtvali v premiéře na hřišti Nebušic. Rozhodující pro klidnější zimní přípravu byla výhra Tempáků v úplně posledním
podzimním kole nad druhou Zbraslaví.  Na jaře Tempo  šlapalo dál v dobře naplánované cestě za postupovou radostí.
Realu se dokonale pomstilo za bezbrankovou remízu a dosáhlo druhé ze tří výher v poměru 15:0. Toto skóre si střelci ze
Lhotky patrně oblíbili, byl to totiž vůbec nejčastější výsledek Tempa v sezoně.  Druhá Zbraslav ale také body neztrácela
a po nečekané domácí remíze Tempa s ČZU se vedoucímu týmu tabul]q7 dokonce přiblížila se na dostřel. Flaksovi hoši si
ale postup vzít nenechali a slavili jej po domácí výhře 15:0 nad Slivencem s předstihem před dalším vzájemným duelem
s pronásledovateli ze Zbraslavi.  S  těmi  se pak rozešli  smímě po remíze  3:3.  Nakonec  soutěž vyhráli  s  dostatečným
násko`kem sedmi bodů a výtečným skóre  156: 14.
Trenér Flaks spoléhal na osvědče-
nou sestavu, vzhledem k úzkému
kádru výrazné změny a experimen-
tování ani provádět nemohl.  Stře-
1eckým průměrem téměř tří branek
na  zápas  se  prezentoval
jeho syn lvo, velmi zdatně
mu  sekundovali  přede-
vším Erik Čech a také To-
máš Fejt. Pochvalu ale za-
slouží úplně všichni, kteří

položili  základní  kámen
při zkvalitňování  soutěží,
ve kterých Tempo  startu-
je.

93/94 Pražský přebor -1. místo z 9
94/95 Pražský přebor -5. místo ze 12
95/96 Pražský přebor -  12. místo ze  14 sestup
96/97 -
97/98 I.třída -  14. místo ze  14
98/99 skupina -5. místo z  10
99/00 skupina -5. místo z  11
00/01  skupina -  12. místo z  12
01/02 skupina -8. místo z  12
02/03 -
03/04 -11. třída -7. místo z  10
04/05 -11. třída -1. místo z  11 postup
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Podzim 2004

Nebušice-FC Tempo
Real-FC Tempo
FC Tempo-Č. Smíchov
ČZU-FC Tempo
FC Tempo-Radotín
Stodůlky B-FC Tempo
FC Tempo-Zličín 8
Admira-FC Tempo
Slivenec-FC Tempo
FC Tempo-Zbraslav

Jaro 2005

FC Tempo-Real
Č.Smíchov-FC Tempo
FC Tempo-ČZU
Radotín-FC Tempo
FC Tempo-Stodůlky 8
Zličín B-FC Tempo
FC Tempo-Admira
FC Tempo-Slivenec
Zbraslav-FC Tempo
FC Tempo-Nebušice

2005



Starší přípravka A 1 podzim 2005

Dva postupy ve dvou letech? Snad to vyjde
S neskrývanými postupovými ambicemi šla do sezóny starší přípravka A. Její předchůdci vybojovali pro Tempo 1. třídu
a parta okolo trenéra Šeda si vytyčila za cíl postup do nejvyšší pražské soutěže. A od prvního kola také jeho svěřenci
nasadili    vysoké tempo. Hned na úvod totiž vyhráli 6:1 na hřišti nejvážnějšího soupeře -ČAFC. A když měli po sedmi
kolech na kontě 21  bodů za sedm vítězství (včetně triumfu na hřišti Hájů) a vysoce aktivní skóre, zdálo se, že Tempo
nemůže již nikdo zastavit. Jenže přišla zasloužená porážka v Krči a smol-
ně prohraný domácí zápas  s posílenou Duklou.  Rázem se před Tempo
dostali oba dříve poražení soupeři, ČAFC i Háje. Tým se naštěstí z menší
krize  dostal.  V  posledních  dvou  podzimních kolech  získal  šest bodů,
využil zaváhání ČAFC a v polovině soutěže mu patří druhé místo. Tem-
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P. Šedo                   M. Linhart

V. Kalina              M. Eichlerová/

TEMPÁK*fr„

po  si připravilo vel-
mi  dobrou  výchozí
pozici, do zimní pří-
pravy jde navíc s vě-
domím,  že  všechny
nejvážnější  konku-
renty v boji o postup
- Háje, ČAFC i Klč
na jaře přivítá na do-
mácím  hřišti,  což  by
snad měla být výhoda.
Do  mužstva  starší pří-

pravky A výbomě za-
padly nové posily - bra-
tři Geisslerové ze Stře-
šovic  a  Doupov_ec  z
Motorletu. Střelecky se
tradičně dařilo Nwogu,
jenž  dal v  osmi  zápa-
sech  dvanáct branek,
osm gólů vstřelil nová-
ček Doupovec.
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ČAFC-FC Tempo
Újezd n.Lesy-FC Tempo
FC Tempo-Motorlet 8
Bohnice-FC Tempo
FC Tempo-Řeporyj e
Háje JMIFC Tempo
FC Tempo-Řepy
Krč-FC Tempo
FC Tempo-Dukla
Meteor-FC Tempo
FC Tempo-King

2005



Starší přípravka B 1 sezóna 2004/2005   '

Velké zimní posflení posunulo mužstvo vzhůru
Tým vedený Jaroslavem Malým se na podzim ve 11.  třídě potýkal  s kritickým nedostatkem hráčů ročníku 95.  Hráli
všichni,  kteří bývali k dispozici,  chyběla konkurence a tomu odpovídaly i výsledky.  Po podzimu mělo mužstvo na
kontě sedm bodů za výhru na Kačerově, kontumační vítězství nad Spartou a remízu v Kolovratech. Více než radikální
změna nastala v průběhu zimní přestávky. Vedení klubu bylo kontaktováno zástupci družstva působícího v FSC Libuš
a dohodlo se na přesunu hráčů i realizačního týmu na Lhotku. Důvodem příchodu kompletního týmu byly dle trenérů
Šedo a Linharta mnohem lepší podmínky pro práci v rámci Tempa. U sloučeného týmu zůstal trenér Malý, ale v průběhu
jara skončil kvůli pracov-
ním povinnostem.  Nové
mužstvo ukázalo své kva-
1ity hned během jamí  se-
zóny a stalo se postrachem
soupeřů. Z možných třice-
ti bodů jich získalo pěta-
dvacet  a  prohrálo jen  s
postupující ČAFC 2:3.
Tempácké barvy z Libuše

posílilo  více  než  dvacet
fotbalistů  ročníků  94  až
97, kteří ihned zapadli do
nově budované  struktury
tempácké mládeže  a vý-
razně posílili její kvalitu.
Ve 11. třídě se tým posunul
z  předposlední  na  pátou
pozici,  střelecky se dařilo
Nwogu, jenž na jaře šest-
náctkrát překonal soupeřo-
va brankáře.

TEMPÁK*fr„ 22
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FC Tempo-Optimum 8
Vyšehrad-FC Tempo
FC Tempo-Kunratice
Sparta dívky-FC Tempo
FC Tempo-PSK Union
Kačerov-FC Tempo
FC Tempo-ČAFC 8
Hloubětín-FC Tempo
FC Tempo-Kyje
Kolovraty-FC Tempo

Jaro 2005

0ptimum B-FC Tempo
FC Tempo-Vyšehrad
Kunratice-FC Tempo
FC Tempo-Sparta dívky
PSK Union-FC Tempo
FC Tempo-Kačerov
ČAFC B-FC Tempo
FC Tempo-Hloubětín
Kyje-FC Tempo
FC TempolKolovraty

2005



Starší přípravka 8 1 podzim 2005

Výsledkové výkyvy znamenají střed tabulky
Do starší přípravky 8 přešel úspěšný tým mladší přípravky A z předcházející sezóny, kterému se pod vedením trenéra
Oračka podařilo vybojovat postup do l.třídy. Úkolem trenérů je během sezóny především mužstvo připravit na start ve
vyšší soutěži v následující sezóně, at' to již bude přebor či l.třída. Sezónu mužstvo načalo výbomým výkonem a výhrou
4:0 nad Vršovicemi, vzápětí přišel strhující,  ale prohraný souboj  s béčkem Krče. Poté starší přípravka 8  střídala dobré

T. Oračko                    J. Malý

J. Klouček              M. Oračková

TEMPÁKfr„

zápasy s propadáky,
kam lze zařadit pře-
devším  porážku  od
spart'anských dívek.
Ve velmi vyrovnané
skupině je Tempo na
sedmém  místě   se
ztrátou osmi bodů na
vedoucí PSK Union.
Pokud se najaře svě-
řenci koučů Oračka,
Kloučka  a  Malého
vyvarují  výpadků,
mohou ještě  útočit
na umístění do třetího
místa.
Tým starší přípravky B

je silný v ofenzívě, ale
v   obranné   činnosti
kvalita  chybí.   Díky
dobré  spolupráci cho-
dili často vypomáhat i
hráči  A  týmu.  Osou
týmu je gólman Valen-
ta,  obránce  Pyndzyn,
záložník Čech a útoč-
níci  Krásný  s  Klouč-

kem. Krásný dal deset branek,
Klouček skóroval sedmkrát.
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FC Tempo-Vršovice 8
FC Tempo-Krč 8
Vyšehrad B-FC Tempo
FC Tempo-Kunratice
Hloubětín-FC Tempo
FC Tempo-PSK Union
Kačerov-FC Tempo
FC Tempo-Union Žižkov 8
Sparta dívkylFC Tempo
FC Tempo-Kyje
Kolovraty-FC Tempo

2005



Mladší přípravka A 1 sezóna 2004/2005

Jarní postupový sprint neměl jedinou chybu
Druhou velkou postupovou radost nechal na Lhotce vytrysknout tým mladší přípravky A, který dokázal napodobit své
o dva roky starší kamarády a rovněž postoupil ze 11. do l.třídy. V obou soutěžích přípravek se tak Tempu podařilo odrazit
od úplného dna. Na podzim se tým mladší přípravky A vedený trenérem Oračkem držel trochu nenápadně v závěsu za
dvojicí Chodov a Újezd Praha 4. Zvenku tým přivezl plný počet bodů, zdolal oba favority soutěže, ale překvapivě doma
ztratil zápasy s Vyšehradem a Unionem Žižkov. Důležité však bylo, že si do jara pňpravil ideální výchozí pozici do boje
o postup.  Šance Tempa na tento, před sezonou neplánovaný, úspěch navíc výrazně zvýšil zimní příchod kompletního
týmu starší přípravky Libuše, ve kterém působilo i několik fotbalistů ročníku                                                     U
96.  Ti  začali  mladší   přípravce pravidelně  chodit vypomáhat.  Výsledkem
těchto okolností a především zodpovědné přípravy i koncentrovaných výko-
nů v jednotlivých zápasech bylo  stoprocentní jaro. V jeho průběhu mladší
přípravka A neztratila ani
sledku přesprint'ovala své
soupeře  ze  samého  čela
tabulky  a  suverénně po-
stoupila. V Újezdu vyhrá-
la 5:3, Chodov na Lhotce
porazila  5:2.
Tým táhl především  stře-
1ec Rudolf Čech, jenž sou-
peřům  nasázel  úctyhod-
ných 42 branek.  Slušných
čtrnáct  gólů  přidal  Jiří
Oračko. V defenzivě Tem-
pa pak především na jaře
tvrdili  muziku pohybliví
a  přitom  důrazní  Fol-
precht, Dittrich a Vencl.

93/94 skupina -5. místo z  11
94/95 -
95/96 -
96/97 -
97/98 -
98/99 -
99/00 -
00/01 -
01/02 -
02/03 - 11. třída - 7. místo z  11
03/04 -11. třída -  10. místo z  12
04/05 -11. třída -1. místo z  11 postup

jeden jediný bod. Díky tomuto vyjimečnému vý-
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Podzim 2004

FC Tempo-Junior C
FC Tempo-Vyšehrad
Real-FC Tempo
FC Tempo-Újezd P4
Háje JM C-FC Tempo
FC Tempo-Hostivař 8
Libuš B-FC Tempo
FC Tempo-Union Žižkov
Chodov-FC Tempo
Bohemians-FC Tempo

Jaro 2005

Vyšehrad-FC Tempo
FC Tempo-Real
Újezd P4-FC Tempo
FC Tempo-Háje JM C
Hostivař B-FC Tempo
FC Tempo-Libuš 8
Union Žižkov-FC Tempo
FC Tempo-Chodov
FC Tempo-Bohemians
Junior C-FC Tempo

2005



Mladší přípravka A 1 podzim 2005

Výborný start, nevydařený závěr
Příležitost hrát  l.třídu  dostalo  zásluhou postupu  ročníku  96  možstvo  o  rok mladší  vedené  ambiciózním koučem
Zelenkou.  Před  přípravou  ale  došlo  k jeho  oslabení,  když  přišlo  o  dva  klíčové  hráče  -  kanonýry  Trampotu  a
Novotného  totiž  do  přeboru  přetáhl  konkurenční  Braník.  Pohyb  ale  přišel  také  opačným  směrem,  po  zářijovém
náboru se v týmu ukázala šestice nových hráčů, které Zelenka postupně zapracovává do mužstva. Do nové a těžší
soutěže  mladší  přípravka A  vstoupila nad  očekávání  dobře.  Po  prv-
ních třech odehraných kolech měla totiž na svém kontě sedm bodů a
před sezonou  skromné cíle se na,jednou začaly zvyšovat. Jenže z po-
sledních šesti zápasů Tempo získalo pouhé dva body za remízy  s re-
zervou Motorletu a Viktorií s a sny o předních pozicích se rozplynu-
1y.  Umístění  mezi  nejlepšími  se  ukázalo  nad  síly  týmu,  který  se  po
popsaných změnách znovu postupně formuje.  Z podzimních výšled-
ků mrzí zejména zbytečné ztráty s týmy ze dna tabulky - s FC King a
Viktorií  8.  Trenér Zelenka  se  musel  vyrovnat  s  častými  nemocemi

-'-__É ť& ok naivzení    zápasy     minuty-,_  ' \_gSĚy, přih     =Ěk Č*1
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L. Zelenka

TEMPÁK*Í7tú

několika  opor.  Slí-
bil  náročnou  zimní
přípravu a po zabu-
dování nových hrá-
čů i výrazné zlepše-
ní jarních  výsledků.
Kádr mladší přípravky
A  se  vyznačuje  vel-
kou  vyrovnaností  a
univerzálností   ma-
1ých  fotbalistů.  Gól
umí  dát každý  z  hrá-
čů,  nejvíce  1  sedm  -

jich má na kontě  Pa-
vel   Hrstka.   Velkou
oporou  týmu  mladší

přípravky  A  je  gól-
man Ondřej Moudrý a
také útočník Žežulka,
byť je ročník 98.
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FC Tempo-Dukla
FC Tempo-Újezd n.Lesy
Kopanina-FC Tempo
FC Tempo-Aritma
Junior B-FC Tempo
FC Tempo-Slavia 8
Bohnice-FC Tempo
FC Tempo-Motorlet 8
FC Tempo-Admira
FC Tempo-King
Viktorie 8-FC Tempo

2005



Mladší přípravka 8 - sezóna 2004/2005

Benjamínci sbírali zkušenosti do dalších let
V podstatě rovnou z podzimního náboru nastoupili noví adepti fotbalové řemesla v dresu Tempa na hřiště do soutěžních
zápasů. Do prvního utkání na hřišti Sparty Krč je vedla nová trenérská dvojice mladých trenérů Zelenka - Svoboda, čerství
absolventi trenérského kurzu. Malí Tempáci inkasovali od staršího a vyspělejší soupeře krutých čtmáct branek. Důleži-
tější však bylo, že tímto zápasem lhotecký klub zahájil novou éru. Vždyť kdy naposledy měl v pražských soutěžích čtyň
zástupce v kategorii přípravek? V nejútlejším fotbalovém věku je rozdíl jednoho roku velice znát,  a tak nový tým
dostával i v některých následujících zápasech nemilosrdné příděly od starších týmů. Potěšující a nadějné však bylo, že v
duelech se sobě rovnými soupeři měl většinou navrch. Jaký pokrok pod vede-
ním trenéra Zelenky kluci během příštích měsíců udělali, o tom svědčí podzim-
ní porážka 0: 12 s Hostivaří a následná jamí odveta. V utkání se stejným soupe-
řem totiž pňšla jednoznačná výhra 6:0. Výsledky by sice v této věkové katego-
rii  měly být  gž  druhořa-
dým ukazatelem kvality
hráčů, nicméně napovída-
jí  mnohé.  Na jaře  se  od
týmu    oddělila    většina
chlapců ročníku  98,  aby
vytvořili  mužstvo  mladší

přípravky  C.  Poté  trenér
Zelenka  začal  pracovat
pouze s kádrem ročníku 97.
Na trénincích měl pňměře-
né  množství  fotbalistů  a
mohl se jim lépe věnovat.
Individuálně  se  v  útoku
prosazovala zejména dvo-
jice  Novotný  -  Žežulka,
oporami  se  stali dvojčata
braffi Moudří.
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Krč-FC Tempo
Běchovice-FC Tempo
FC Tempo-Hostivař
Kunratice-FC Tempo `
Háje JM B-FC Tempo
FC Tempo-Braník 8   `
Újezd n.L B-FC Tempo

14:0

0:2
0:12

3:2
18:0

0:5
0:2

FC Tempo-Slavoj podolí B          2 :  14
Chodov B-FC Tempo
FC Tempo-King 8

Jaro 2005

FC Tempo-Běchovice
Hostivař-FC Tempo
FC Tempo-Kunratice
FC Tempo-Háje JM 8
Braník B-FC Tempo
FC Tempo-Újezd n.L 8
Slavoj Podolí B-FC Tempo
FC Tempo-Chodov 8
King B-FC Tempo
FC Tempo-Kič

2005



Mladší přípravka 8 1 podzim 2005

Ačkoli o výsledky nešlo, sedm výher potěšilo
Díky zřízení Fotbalové školky pro sportovce předškolního věku a také mladší přípravky C pro šestileté fotbalisty přichá-
zejí do soutěží, do kterých Tempo přihlašuje mladší přípravku B, už pohybově i mímě takticky vybavení malí fotbalisté.
Trenéři Josef Hurka a Michal Netušil, jinak hráči dospělého A týmu Tem-
pa, své svěřence připravovali půl roku v přípravce C. Do první oficiální'soutěže tak šli dobře nachystáni. Na úvod, hned v prvním kolem, jim los

určil praktic]qr nejsilnějšího možného soupeře v republice - Spartu. Tem-
páčci inkasovali dvaadvacet branek, což však nemůže být překvapením.
Vždyt' Sparta má mužstvo složené z nejlepších hráčů z celé Prahy i okolí.
Ze třinácti účastníků 11. třídy ale Tempu patří po podzimu výbomé šesté
rnísto se ziskem jedenadvaceti bodů.  Kromě Sparty skončila nejlépe ze
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`,  TEMPÁK*„

všech  béček,  tedy
mužstev  nejmlad-
ších  fotbalistů.  Za
sebou nechali i  tra-
diční mládežnickou
baštu - Slavoj Podo-
1í.  Realizační tým v

průběhu  jara  posílil
Ondřej  Havlas,  také
hráč A týmu dospělých.
V  týmu roste  spousta
dobrých hráčů,  hodně
se  prosazují  zejména
střelci Slavíček a Chle-
borád,  spolehlivý  je
stoper  Bureš  a  další
tempácké naděje. Mlá-
dež jde na Tempu na-
horu,  mužstvo  mladší
přípravky B je toho jas-
ným důkazem. Jak svo-

jí  nově  obnovenou  existencí,
tak hlavně kvalitóu hry.

27

Podzim 2005

FC Tempo-Sparta
Kolovraty-FC Tempo
FC Tempo-Hostivař
FC Tempo-Xaverov
Loko Vltavín-FC Tempo
FC Tempo-D.Počemice
Újezd n.Lesy B-FC Tempo
FC Tempo-Slavoj Podolí 8
Chodov-FC Tempo
FC Tempo-Klánovice
Háje JM B-FC Tempo
FC Tempo-Vinoř
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Mladší přípravka C 1 2005

Všechno je nové a opravdové, dresy i soupeři
Mladší přípravka C je na Tempu bránou do skutečného fotbalu. Je určena šestiletým fotba-
1istům, kteří už trochu odrostli školce a měli by brzy vyběhnout na hřiště k prvním zápasům
o mistrovské body. Jenže to není jen tak. Mezi fotbalovou školkou a skutečnou soutěží je
velký rozdíl. To se musíte nejprve seznámit se spoustou nových věcí. Musíte se obléci do
stejných triček i trenýrek, čemuž se říká dres, zavázat tkaničky u kopaček a hlavně, naučit
se poslouchat pana rozhodčího.
Dosud se museli poslouchat ro-
diče, paní učitelka a trenéři, nyní
k tomu přibudou ještě pánové  s

píšťalkou.  Ti  vás  přivedou  na
hřiště, kde proti vári stojí doce-
1a cizí kluci. Všichni mají stejná
trička a trenýrky, ale zase docela
jiná, než máme my. A ti také chtě-
jí kopat do velkého míče, který
je, jako naschvál, jenom jeden.
A někdy je tak daleko, že se vám
k němu  ani  nechce  utíkat.  To
byste si raději sedli a třeba hle-
dali broučky v trávě nebo pozo-
rovali letadla.  Ale to  nejde.  To
by se ten míč mohl rychle prokutálet kolem vás až do branky, až by z toho bylo to, čemu se

J

J. BldžHca

TEMPÁKůr„ 28

Jan Blažka 1 trenér brankářů
Po letech čekání se brankáři na Tempu dočkali pravidel-
ných  speciálních brankářských tréninků.  Od května je
vede Jan Blažka, brankář s prvoligovými zkušenostmi ze
Sparty a Příbrami.
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Předpřípravka (fotbalová školka) A+B i podzim 2005

Z míče se stává kamarád
Fotbalová školka určená pro děti předškolního věku funguje při FC Tempo
Praha třetím rokem. Vznikla na základě zájmu rodičů o sportovní přípravu
dětí, které podle regulí fotbalového svazu ještě nemohou hrát zápasy. Ono slovo fotba-
1ová v jejím názvu je možná maličko nadnesené. Děti se ve školce totiž učí také spoustě
jiných věcí. Běhají,  skáčou, cvičí a také se, někdy úplně poprvé,  seznamují s míčem.
Mají přitom, s tou velikou koulí, kterou mají až ke kolenům a plete se jim pod nohama,
něco společného. Stejně jako ona, ani nejmenší Tempáčci nevydrží chvilku na jednom
místě. A tak se trenéři mají co ohánět, aby stíhali každému trpělivě vysvětlovat, jak míč
správně chytit a jak do něj kopnout tak, aby`z toho byla pěkná přihrávka a ne boule na
koleně.  Sportovní příprava ve fotbalové  školce  se zatím u většiny dětí neobejde bez
přítomnosti rodičů. Ti musejí být nablízku, co kdyby se třeba dostavila žízeň nebo se
nepodařil kotrmelec.
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Historie

Kterak ve Staré Lhotce zněla fotbalová hymna
Vzpomínáte si ještě na vyprávění pana Oldřicha Kapitána, pradědečka Josefa a Jakuba Hurkových, jehož část jsme poprvé
uveřejnili v minulém Tempáku extra? Díky jeho (dnes již  letitým) zápiskům jsme mohli sledovat, kterak se parta fotba-
1ových nadšenců ze Staré Lhot]qr pokusila v roce  1925 zaregistrovat klub pod názvem Rudá hvězda. A také to, jak by|i
odmítnuti,  nebot' neměli  souhlas  velkostatkáře  Schuberta,  na jehož louce  si vytyčili první hřiště.  S povídáním pana
Kapitána jsme se rozloučili v roce  1928, kdy již byl druhý pokus lhoteckých fotbalistů úspěšný a na fotbalové mapě
Československa se objevil nový klub:  S.K. Lhotka.  Pojďme proto nyní společně prolistovat dalších pár stránek plných
vzpomínek na první léta jeho existence.

„My jsme ovšem nebyli jediným klubem ve Lhotce. Rok po založení našeho klubu se zrodil na Lhotce jiný klub, který se
jmenoval Novopražský SK. Tento klub měl hřiště při západní straně Alšových sadů. Po roce se tento klub přejmenoval na
Horymír. Ale netrval ani čtyři ro]qr a úplně se rozpadnul, a to z těch důvodů, že základem klubu byla smetánka z vilové
čtvrti. Po zápase odešel každý za svým vlastním zájmem, společně se nestýkali a scházeli se pouze k sehrání zápasu.

Takový klub,  ve kterém neexistovalo sportovní přátelství a kamarádství, nemohl mít žádnou perspektivu a nemohl se
udržet.  Z tohoto klubu k nám přestoupil jeden z jeho zakládajících členů Karel Hrdlic. Tento  sportovec byl jediným,
který tělem i duší byl oddán sportu a zvlášt' fotbalu. V našem klubu působil po dlouhá léta jako vedoucí funkcionář i jako
hráč.  Za jeho lásku ke klubu,  trpělivost a neúnavnou práci  si plně zaslouží hrát na jeho pověst a pod jeho jménem
memoriál.

Ale vrat'me se k našemu klubu. Vstupné, které se vybralo při sehrávaných zápasech, zdaleka nemohlo postačit k finančnímu
založení klubu, jelikož na zápasech přihlíželo od třiceti do sta diváků. Pro to, aby mohl náš klub existovat, bylo třeba
pořádat různé akce jako hraní divadla, pořádání tanečních zábav, pouťové zábavy, při nichž se konaly trakařové závody
a jiné akce, jako tombola a po-
dobně.

My,  menší  kluci,  abychom  si
mohli místo hadráku koupit ko-
žený míč, jsme chodili v neděli
prodávat do Zátiší (kde bylo vý-
1etní místo Pražáků) pugítky fia-
1ek a za vydělané peníze jsme si
mohli koupit první kožený míč.
Přes tyto veškeré starosti, potíže a
nesnáze  se klub mohl udržet do
dnešní  doby  díky  naší  lásce  ke
klubu. Největší potíže nám děla-
1o udržení pozemku. Protože ztra-
tit pozemek  znamenalo  zrušení
klubu.

Strach o odebrání pozemku jsme
měli od roku  1935, kdy nám pan
Schubert nařídil,  že hřiště musí-
me propůjčovat německým studentům do té doby, než  si postaví vlastní  stadion na pozemku, kde nyní  stojí  sklady
Československé televize. I když se jednalo pouze o zapůjčení hřiště ve všední dny,  dělalo nám to potíže, protože jsme
neměli kde trénovat. Odmítnout jim toto zapůjčení by znamenalo, že pan Schubert by se postaral o to, abychom neměli
hřiště žádné. Pan Schubert totiž věnoval těmto studentům daleko větší přízeň, než nám.

Podívejme se nyní společně na restauraci, kde se v časech založení klubu vlastně odehrávalo všechno, co bylo pro Sta`rou
Lhotku podstatné.  Zde se konaly taneční zábavy, hrálo  se zde divadlo, pořádaly  se zde schůze a hlavně jsme se zde
scházeli vždy po zápasech, kde jsme se společně bavili. Odtud bylo dlouho do noci slyšet zpívat:
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Historie

Lz S.K. Lhotka, to jsme my,
fotbalisté zrození,
fotbal, to je naše láska,
když nám nikdo nenapráská,
každý zápas vyhrajem
třeba s velkou tíhou jen,
když prohrajem, vem to ďas,
v neděli to hrajem zas.

Nebo jinou,  na  notu  písničky
„Proč     ten    jetelíček     trávu
převyšuje", jsme zpívali:

Jedenáct mladíků,
stojí v polním šiku,
když soudce dá znamení,
hmou se do útoku.
Centr podá spojce,
spojka zase křídlu,
křídlo v divém chvatu,
šutuje na bránu.
Míč se však odráží,
od tyče do pole,
centr přiskakuje,
první gól šutuje.

V těch prvních letech se o ničem jiném u nás nemluvilo, než o fotbalu. Dokonce tak, jako všude jinde, měli hráči i své
přezdívky, takže v restauraci za oknem objevila se na nedělní zápas tato sestava:

Háček -Vyzobaná slunečnice, Bója -Antík, Motché, Bacil -Lupen, Hata vatý, Pulec, Baletka, Jabůrek.

Každý ovšem věděl, že se jedná o tyto hráče:

Doršner Jan -Balouš Josef, Kratina Bohumil - Kratina František, Dufek Josef, Kuneš František -Němec Karel, Malec
Josef, Kapitán Oldřich, Horáček Rudolf, Kratina Antonín.

Čas ubíhal a klub měl pro nás zvláště ve válečných letech velký význam, nebot' jediné (a to zvláště podotýkám) přátelství
a kamarádství pomáhalo udržovat tak výborné vztahy. Jedině tak se v době útlaku a temna dalo trochu na tak zlé doby
zapomenout. Pro zábavu a potěšení nám úplně postačilo kopat druhou třídu. Po vyšší třídě jsme ani netoužili, protože v tu
dobu jsme pro vyšší třídu neměli ani podmín]qr. Soupeřů jsme měli v okolí dost, ať už to byly Cholupice, Točná, Vestec,
Chodov, Háje, Spořilov, Šeberov, Písnice, Libuš, Kunratice, Jílové, Kostelec u Křížku a tak dále. A sem všude jsme chodili
pěšky, nebot' neexistovalo žádné spojení. Jinak jsme sehráli zápasy i se silnými soupeři a mnohdy docela úspěšně.

A tak se nám i
mohem lepší

ty nejtěžší doby podařilo klub udržet až do doby osvobození. Po skončení války nastaly pro sport
a to zvláště po sjednocení celé tělovýchovy. I v našem klubu se podmínky zlepšily. Brigádně

jsme postavili klubovnu a tělocvičnu. Při této práci jsme se rovněž nejvíce zúčastnili my, občané Staré Lhotky, a to zvláště
řemeslníci, jako zedníci, tesaň, pomocní dělníci, atd. A to za finanční pomoci ONV Praha 4.

My kteří jsme klub zakládali, máme jediné přání. Aby klub založený a vybudovaný za tak těžkých podmínek vzkvétal
jenom pro štěstí a radost z tělovýchovy a aby nám v něm vyrůstali zdraví a zdatní občané naší krásné vlasti."
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Mezinárodní turnaj přípravek / Náborové akce

Rekordní fotbalová abeceda

Ještě  nikdy během jednoho  odpoledne nesoutěžilo  na Tempu tolik
malých sportovců, jako 6. září 2005. At' již to byly tři předchozí roční-
]q7 akce Tempo v Tempu, 1oni Dětská fotbalová olympiáda nebo první
Fotbalová abeceda. Druhý den Fotbalové abecedy 2005 totiž na hlav-
ním travnatém hřišti předvádělo, jak se kamarádí s fotbalovým míčem,
na osmdesát dětí. A bylo se na co dívat. Mezi slalomovými praporky,
kolem kuželů a nad jinými překážkami, všichni s nefalšovaným úsilím
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a plným  nasazením
absolvovali  šest  fot-
balových  disciplín.
Nejen kluci, ale našlo
se také několik smě-
1ých děvčat. Program
skončil  slavnostním
vyhlášením  nejlep-
ších  teprve  krátce

před šestou hodinou.
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Areál / Sport Club „U Krychle"

Přijd'te se bavit na Tempo!
Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Trenéři našich fotbalistů mož-
ná nebudou tak docela souhlasit, ale podle uvedeného rčení by
areál FC TEMPO PRAHA měl být oázou klidu. Protože na Tem-
pu je kde si hrát.

Vedle obou travnatých hřišt', která slouží výhradně k organizo-
vaným tréninkům a zápasům,  mohou fotbalisté využívat také
menší tréninkovou plochu s umělou trávou. Pokud zrovna není
vyhrazena k tréninkům, mohou si ji zájemci pronajmout k fot-
bálkům s přáteli nebo třeba spolupracovníky z práce. Pravidel-
ně se tak na ní třeba odehrávají zápasy hanspaulské ligy. Není-
1i však hřiště s umělou trávou obsazeno, mohou jej podle libosti
(na rozdíl  od travnatých hřišť,  která je přece jen třeba šetřit  a
chránit) a zdarma využívat hráči Tempa. Například tehdy, když
si chtějí jen tak zastřílet na branku.

Díky pochopení MČ Praha 4 si nyní v areálu FC TEMPO PRA-
HA mohou hrát také nejmenší děti.  Právě pro ně byl v rohu
areálu u hřiště s umělým povrchem vybudován dětský koutek,
pískoviště  s prolézačkou,  houpačkou a skluzavkou.
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FC TEMP0 PRAHA
L?

děkuje za všestrannou podporu
svým partnerům a sponzorům
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Václav Zmatlík
instalatérské práce

Nlatami s.r.b.

Staročeská restaurace
„U čtyř Bernardýnů"
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