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... je obrovská touha po míči.

Fotbal je fenomén. Můžete fandit jinému sportu, mít rádi divadlo nebo být zaníceným vědcem,
jedno ale sotva zpochybníte. Fotbal učaroval milionům. Jistě bychom našli řadu jevů, které se
nám na něm nelíbí, stejně jako bychom na nešvary narazili ve světě, který nás obklopuje. Neduhy,
které trápí celou společnost, totiž sužují také náš sport. Sám o sobě však fotbal zůstal krásnou a
podmanivou kolektivní hrou.
Právě o takový fotbal, v jeho nejčistější podobě, usilujeme na Tempu. Jde nám o fotbal, který
přináší radost a současně vede nejen ke zdravému tělesnému rozvoji, ale podporuje rovněž důležité
vlastnosti - bojovnost, vytrvalost, kolektivní cítění. Stejně jako všude jinde, také naši fotbalisté
někdy prohrávají. Fotbal občas přináší i slzy. Ale i přes ně zůstává krásný. Přijďte se schválně
podívat na utkání našich týmů, třeba těch nejmenších fotbalistů, a uvidíte sami. Jejich radost,
když poprvé dostanou opravdový dres, když nastoupí k zápasu nebo když míč, který mají skoro
ke kolenům, dopraví až do branky soupeře, se totiž nedá popsat.

Fotbal...

... jsou noví kamarádi.

... přináší velké napětí.

... je především radost.



Vážení sportovní přátelé,

dovolujeme si vás oslovit jménem hráčů a členů FC TEMPO
PRAHA, abychom vám představili náš fotbalový klub. Věříme,
že čas, který věnujete této prezentaci, nebude ztracený.

Rádi bychom vás zavedli do areálu fotbalového klubu, který
se nachází na pomezí Lhotky a Modřan, seznámili vás s jeho
nejmenšími fotbalisty a pozvali na akce pořádané naším
klubem. Přijměte proto následující stránky jako pobídku
ke skutečné návštěvě FC TEMPO PRAHA. Důvodů k ní může
být hned několik.

Možná znáte nějakého malého fotbalistu, který by mohl rozvíjet
svůj  talent a najít nové kamarády v našich žákovských týmech.
Nebo caparta, jenž se s míčem teprve nesměle seznamuje a ve
fotbalové školce, která při FC TEMPO PRAHA již několik let
funguje, by mu trenéři ukázali, že se ho vůbec nemusí bát.
Třeba by fotbalový areál našeho klubu, sousedící s příjemným
prostředím Lhoteckého lesa, mohl být svědkem vašich
vlastních  sportovních aktivit. Ať již při některé z firemních
akcí, k jejichž konání si lze hřiště pronajmout, nebo při
hanspaulské lize, která se na Tempu na hřišti s umělou trávou
hraje. Přijďte si sami vyzkoušet, že dát gól není mnohdy tak
jednoduché, jak se zdá z hlediště nebo od televizní obrazovky.

Možná by vás či vaši firmu mohla zaujmout možnost
spolupráce s naším fotbalovým klubem. Reklama umístěná na
hřišti nejen osloví tisíce návštěvníků areálu, ale bude také
důkazem, že podporujete smysluplné projekty. Všechny
prostředky, které FC TEMPO PRAHA takto získává, jsou totiž
používány pro naše malé hráče. Aby mohli hrát v pěkných
dresech, s kvalitními míči, aby se měli na tréninky a zápasy kde
připravit nebo aby mohli jezdit na turnaje.

A možná, že jen tak náhodou půjdete kolem, nebo zamíříte
posedět do nové hospůdky v našem areálu.

V každém případě bychom si přáli, aby  se FC TEMPO PRAHA
stal trochu také vaším klubem. Abyste s námi sledovali, co
všechno se již naši malí fotbalisté naučili a jak se daří těm
starším. Abyste společně s námi trnuli napětím, zda se míč od
tyče odrazí do branky, nebo zpět do hřiště. Rádi bychom se
s vámi, příznivci a partnery našeho klubu, dělili o úspěchy
dlouhodobé práce stejně jako o radost z každého vstřeleného
gólu či vítězství.

Vítejte na Tempu!
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Od založení k dnešku

Cesta za poznáním fotbalového
klubu může  sotva začít jinde než
u jeho založení. Přenesme se proto
do roku 1925 do staré Lhotky,
vesnice, která se v té době nacházela
daleko za hranicemi Prahy. I když,
jak se záhy ukáže, jsme tu možná
přeci jen trochu předčasně. Zdejší
fotbaloví nadšenci sice už nějaký ten
pátek  prohánějí koženou mičudu po
louce místního velkostatkáře
Schuberta, na níž si postavili první
branky, ale… A právě v tom je
problém, nemají totiž jeho povolení.
Proto když se jejich delegace dostaví
do Prahy na svazový sekretariát na Kozím plácku, po pár minutách se s obrovským zklamáním vypotácí
ven. Klub Rudá hvězda, který se chystali založit, byl totiž právě odmítnut.

Touha po vytvoření skutečného týmu však tímto neúspěchem zlomena nebyla. O tři roky později,
mnohem zkušenější s organizací fotbalového klubu a především se souhlasem majitele louky, jenž
tento „velkorysý“ skutek hodlal využít k reklamě pro budoucí prodej pozemků, vrátili se již z Prahy
slavnostně jako hráči nově zaregistrovaného S.K. Lhotka. O první soutěžní body začali bojovat v nejnižší
soutěži a v příštích letech bychom je mohli vídat, kterak pěšky docházejí k zápasům s týmy okolních
vesnic, především do Modřan nebo Cholupic. Nebo jindy, jak z šaten umístěných v místní hospodě
vybíhají k domácím utkáním. A za okenní tabulkou bychom mohli, jak to bylo tehdy obvyklé, číst
přezdívky hráčů, pod nimiž nastupovali k zápasům. Klub pak několikrát změnil název, a tak o body
bojoval jako Olimpie – Praha XV,  AFK Zátiší a Sokol Lhotka.

Přesuňme se nyní rychle na konec
šedesátých let. Jak se zvyšoval počet
obyvatel, kteří v budovaných
panelových domech rostoucí
aglomerace hlavního města
nacházeli ubytování, rostla i naděje
klubu přejmenovaného po vzniku
experimentální sídlištní jednoty na
TJ Tempo Lhotka, že konečně opustí
fotbalový suterén. A skutečně,
začátek osmdesátých let zastihl
lhotecké fotbalisty v nejvyšší pražské
soutěži, v pražském přeboru.

Společenské změny po listopadu
1989 přinesly vyčlenění oddílu kopané z tělovýchovné jednoty. Na tradice lhotecké kopané navázalo
občanské sdružení – Fotbalový klub Tempo Praha. To už však handicap v podobě pouze jednoho
(a navíc škvárového)  hřiště spolu s rostoucí prestiží a úrovní pražského přeboru pasovaly klub na
tradičního účastníka I. A třídy. Zatímco tým mužů na konci devadesátých let v této soutěži prožíval
nevýrazné období, v mládežnických kategoriích sklízel klub zasloužené plody zodpovědné trenérské
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práce. Žákovské týmy Tempa
objížděly republiku a utkávaly se se
slavnými kluby v první lize,
dorostenci si vybojovali účast
v divizi. O tuto prestižní soutěž je
posléze připravila pouze
reorganizace. Dosažené úspěchy
přitom byly o to cennější, že největší
naděje FC Tempo Praha pravidelně
odcházely již v těchto
mládežnických kategoriích do
Sparty, Slavie a dalších prvoligových
klubů.

Než se vrátíme  do současnosti, má se karta lhoteckého fotbalu ještě jednou obrátit. Pomyslný mrak
škvárového hřiště, o kterém ještě bude řeč na dalších stránkách, stále více dusil malé fotbalisty. Ti
pomalu opouštěli nejen místa v předních soutěžích, ale postupně také areál Tempa. Nebylo to ověem
nic divného, že rodiče vodili své ratolesti raději do klubů, v nichž mohli kluci trénovat a hrát na trávě.
K tomu, abychom na počátku nového tisíciletí spočítali Tempáky mladší deseti let, by stačily prsty
obou rukou. A tak klubovou prestiž zachraňovali pro změnu zase dospělí, kterým se podařilo počtvrté
postoupit do pražského přeboru a konečně si zde vybojovat své pevné místo.

Dnes už se areál Tempa po letech znovu hemží desítkami malých i velkých fotbalistů. Obrovský
boom lhoteckého fotbalu povýšil Tempo mezi kluby s největší hráčskou základnou v hlavním městě.
Když jsme o pár řádek výše vzpomínali jediný tým starší přípravky, který na počátku nového tisíciletí
držel kymácející se prapor Tempa, pak v roce 2005 už hájilo jeho žluto-červeno-bílé barvy pět týmů
přípravky, v nichž se připravují fotbalisté od šesti do deseti let. Ti ještě menší mohou navštěvovat
fotbalovou školku, která na Lhotce poprvé otevřela své pomyslné brány na podzim roku 2003.

Desítky malých sportovců dávají naději, že pod vedením kvalifikovaných trenérů obnoví nejen někdejší
slávu mládežnické kopané na Lhotce, ale že třeba jednou pomohou Tempu překročit hranici hlavního
města také v kategorii dospělých. Zatím totiž hráči A-týmu bojují v nejvyšší ryze pražské soutěži,
v městském přeboru.
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Areál FC TEMPO PRAHA

Když na přelomu šedesátých a sedmdesátých let pokryla
fotbalové hřiště na Lhotce vrstva škváry, zmizela  definitivně
ona louka, která hrála při vzniku klubu tak důležitou roli.
Místo ní se na pomyslné tváři Prahy objevila černá skvrna,
které tu měla vydržet desítky let.  Pokud mohlo být něco
považováno za chloubu nového hřiště, pak to byl drenážní
systém, který byl funkční ještě na konci století.

Zatímco v období pozdního podzimu, v zimě a počátkem
jara patřilo škvárové hřiště tehdejšího TJ Tempo Praha
k nejvyhledávanějším hracím plochám, v létě jej oblaka
prachu pravidelně měnila v jen těžko snesitelné prostředí.
S postupujícím časem se škvárové hřiště stávalo přežitkem.
Na jeho přestavbu však chyběly finance.

V devadesátých letech minulého století se FC TEMPO
PRAHA podařilo získat do dlouhodobého užívání přilehlý
pozemek při vjezdu do areálu. Brigádnicky a svépomocí na
něm vyrostlo travnaté hřiště. Nedostatek finančních
prostředků a omezený prostor se však projevily na jeho
velikosti. Byť se travnaté hřiště využívalo téměř výhradně k mistrovským utkáním, vzhledem
k velkému množství mládežnických týmů FC TEMPO PRAHA a nedostatkům z doby výstavby, hrací
plocha velmi trpěla. A tak se na Lhotce pořád trénovalo na škváře, na které se musel odehrát také
nespočet zápasů. Není divu, že se z tempácké škváry stal postrach všech soupeřů. Ale také noční můra
všech maminek, které svým klukům týden co týden vymývaly škváru nejen z oblečení, ale také
z rozbitých kolen. Nebylo se proto co divit, že se někdejší bašta žákovského fotbalu pomalu vylidňovala.
Škvára nikoho nelákala, a tak Tempo dusila čím dál víc.

Na podzim roku 2002 došlo k podstatným změnám ve vedení
klubu. Aktivně se do něj zapojili také hráči mužstva
dospělých, které postupný úpadek klubu nenechával
lhostejnými a chtěli jej zastavit. O rok později se podařilo
vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemku, na kterém se
škvárové hřiště nacházelo. Tím se konečně otevřela cesta k
jeho přestavbě. Následně Úřad MČ Praha 4 a Magistrát hl.
města Prahy podpořily projekt výstavby nového travnatého
hřiště a s jejich pomocí mohl klub v roce 2004 zahájit
výstavbu nového, skutečně moderního travnatého hřiště. Bez
přehánění lze konstatovat, že právě toto rozhodnutí umožnilo
další pokračování činnosti FC TEMPO PRAHA, která by
bez dostatečného zázemí v podobě kvalitního hřiště byla
nemyslitelná.

Od okamžiku, kdy fotbalisté Tempa na jaře 2004 při první
z mnoha brigád odstranili starou opěrnou zídku a obě branky
původního hřiště, se jejich areál hodně změnil.

jaro 2005

jaro 2004
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Co všechno dnes areál FC TEMPO PRAHA nabízí?

Hlavní hřiště s kvalitním travnatým povrchem, jehož
růst podporuje automatický zavlažovací systém, je
zasazeno mírně pod úrovní okolního terénu, takže přítomní
diváci mohou dobře sledovat, co se na hřišti odehrává.

Tréninkové travnaté hřiště se sice svými rozměry řadí
mezi menší pražská hřiště, to však bývá mnohdy ku
prospěchu hry. Více se tak hraje před oběma brankami,
místo aby zápas nudně ubíhal ve středu hrací plochy.

Menší hřiště s umělým povrchem má rozměry 44 x 28
metrů, a tak se vedle tréninků stalo oblíbeným dějištěm
rovněž pro zápasy hanspaulské ligy či pravidelné fotbálků
pracovních týmů ve večerních hodinách. V té době se již
obvykle hraje za umělého osvětlení, které bylo na tomto
hřišti vybudováno a podstatně zvýšilo jeho využitelnost.

Zázemí areálu tvoří budova šaten. Ačkoliv byla postavena
již na sklonku padesátých let, po nedávné rekonstrukci
sprch a výměně střechy plní šest šaten funkci zázemí pro
všechna tři fotbalová hřiště.

Občerstvení a osvěžení k poctivým sportovním výkonům
patří téměř neodmyslitelně. Poloha u Lhoteckého lesa
k posezení u sklenky chlazeného nápoje a něčeho menšího k zakousnutí přímo vybízí. Zájemci mohou
přijmout pozvání do nové hospůdky s kapacitou přes čtyřicet míst a dalšími na dvou zahrádkách,
která může nabídnout i velkoplošnou projekci sportovních přenosů.

Dětský koutek je nejnovějším doplňkem areálu. Průlezka s houpačkou a skluzavkou je určena
především mladším sourozencům našich malých fotbalistů, kteří je spolu s rodiči doprovázejí na
tréninky i zápasy.

Sportovní areál FC TEMPO PRAHA můžete využívat také vy. Ohledně možnosti
pronájmu za účelem pořádání firemních sportovních akcí nebo sehrání příležitostných
či pravidelných fotbalových utkání volejte na tel. 606 855 136.

Hospůdka a dětský koutek jsou
posledními novinkami areálu FC Tempo



8

Fotbalisté FC TEMPO PRAHA

Vítejte na stránce věnované našim fotbalistům. Hlavně ty malé lze při návštěvě Tempa jen stěží
opomenout. Jakmile jim skončí škola, začnou se pomalu trousit do areálu, takže odpoledne hřiště a
prostor před šatnami připomínají mraveniště. Zatímco jedni se teprve pomalu připravují k tréninku,
jiní již zjevně unaveni vyklusávají závěrečná kolečka kolem hřiště. Charakteristický zvuk nakopnutého
míče je slyšet téměř neustále. Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Trenéři našich týmů  o tom vědí své.
Faktem však zůstává, že více než dvě stovky dětí nacházejí na hřištích u Lhoteckého lesa pravidelné
a smysluplné využití volného času. Pojďme se na  fotbalistz Tempa podívat.

Fotbalová školka. Na malém tréninkovém hřišti s umělou trávou
(snad aby je nerozptylovali broučci či berušky), se dvakrát týdně
připravují dvě skupinky dětí předškolního věku. I tohle nejmenší
hřiště je pro ně dost velké. Tady totiž ještě neuvidíte žádné dělové
rány ani skoky brankářů. Spíš tu a tam nějaký pád, když se ten
velký míč nešikovně připlete zrovna pod nohy. Právě tady se s
ním malí caparti učí kamarádit tak, aby mohli, až trochu
povyrostou, nastoupit k prvním zápasům.

Přípravka. I když těmto malým fotbalistům ještě stačí k
zápasům polovina velkého hřiště (s výjimkou nejstaršího
ročníku, kde již mohou zkusit běhat po celém), už jsou to páni
fotbalisti. Byť jim není víc než deset let. Ale již mají své
opravdické dresy, nachlup stejné jako dospělí, teplákové
soupravy se znakem a nápisem na zádech a hrají zápasy. Za
pozorného dohledu nejen trenérů, ale také mohutně
povzbuzujících rodičů (místy máte pocit, že v každém zápase
jde o titul mistrů světa), zkouší první kličky proti skutečnému
soupeři. V současné době působí v našem klubu pět týmů
přípravek, které jsou určeny pro děti od šesti let. Aby mohli

malí fotbalisté zdravě rozvíjet své schopnosti a nebyli rozmrzelí, že nestačí větším spoluhráčům,
uplatňujeme v našem klubu systém rozdělení podle ročníků. Nejmladší z nich, tzv. mladší přípravka
C, zatím hraje pouze přípravné zápasy. Ale další týmy se již účastní regulérních soutěží.

Žáci a dorost. Současný stav tří žákovských a dvou
dorosteneckých týmů nejspíš ještě nebude konečný. Jakmile
začnou odrůstat fotbalisté současných přípravek, čeká klub
patrně další rozšíření pomyslné pyramidy, kterou jeho týmy
tvoří. Protože pokud budou mít zájem věnovat se i nadále svému
oblíbenému sportu, chce FC Tempo svým hráčům možnost
sportovního vyžití nabídnout. A současně věří, že se v příštích
letech také v žákovské kategorii opět zařadí mezi nejlepší
pražské kluby.

Muži a stará garda. Ti, kterým aktivní vztah ke sportu vydrží přes všechny životní nástrahy až do
dospělosti, mohou hájit barvy Tempa v kategorii dospělých. Oba týmy mužů jsou v současné době
složeny z převážné většiny právě z vlastních odchovanců. Za nově založený tým staré gardy pak
nastupují bývalí hráči Tempa, kterým sice věk trochu ubral na rychlosti, nikoliv však na technice a
lásce k fotbalu.



9

Tréninky. S výjimkou fotbalové školky, o které jste se mohli
dočíst o pár řádek výše, a staré gardy trénují všechny zbývající
týmy Tempa třikrát týdně. Páteční odpoledne a víkendy jsou
vyhrazeny zápasům. V tréninkovém cyklu, pokud to klimatické
podmínky a stav hracích ploch dovolí, se týmy střídají na všech
třech hříštích. Tak, aby jedněm nebylo líto, že trénují tam a
ostatní jinde. Když to ale počasí nedovolí a hřiště je jedna veliká
louže, musí se stejně vyběhnout k tréninku do přilehlého lesa.
Ještě štěstí, že je tak blízko. Protože trénovat je třeba i když
mají fotbalové soutěže přestávku, přesunou se především malí fotbalisté na zimu do tepla tělocvičen
okolních škol. Když mluvíme o tréninku, nelze zapomenout na ty, kteří je vedou a malým fotbalistům
věnují svůj volný čas. Všichni trenéři na Tempu dostávají pouze symbolickou odměnu. Tou skutečnou

jsou jim výkony jejich svěřenců. Aby jim byli co nejlepšími učiteli,
absolvují trenéři všech mládežnických týmů školení a semináře.

Turnaje. Vedle pravidelných zápasů v rámci svých soutěží se naše týmy
účastní i turnajů, které se konají především v zimním období, nebo v
létě bezprostředně po skončení sezony. Takové akce mají především pro
malé fotbalisty hned několikerý přínos. Další utkání, mnohdy s úplně
jinými soupeři, než s nimiž se běžně utkávají v soutěži, napomáhají jejich
výkonnostnímu růstu, zatímco samotná účast na turnaji přináší hráčům
nové zážitky, poznatky a kamarády. Přáním FC Tempo Praha je, aby se
jeho týmy vedle tuzemských turnajů mohly v budoucích letech pravidelně
účastnit také turnajů zahraničních.

Míče a dresy. Podmínky FC Tempo Praha jsou skromné. Na druhou
stranu všechny týmy začaly v uplynulých dvou letech trénovat s novými
míči a k zápasům nastupují v nových jednotných  klubových dresech.
Aby každý věděl, že patří k Tempu. Všichni hráči mají k dispozici
teplákovou soupravu přiměřenou svému vzrůstu. Když povyrostou, vrátí
ji klubu a obratem dostanou větší. Na bedrech rodičů tak ze sportovního
vybavení zůstává pouze tréninkové oblečení, kopačky a chrániče. Fotbal
na Tempu patří dnes mezi jednu z nejméně nákladných aktivit.

Šatny. Budova šaten, která byla postavena svépomocí na konci
padesátých let, trochu připomíná úl. Fotbalisté se sem sbíhají ze všech
tří hřišť. Díky podpoře UMČ Praha 4 a Magistrátu hl. m. Prahy se před
časem podařilo opravit sprchy a  následně dostaly šatny úplně novou
střechu. Přesto zůstávají největším problémem, neboť jejich kapacita
fotbalovému boomu na Tempu jednoduše nestačí. A tak se kluci při
trénincích zatím, než se splní sen o nových šatnách, tu a tam musejí o
některou ze šesti místností dělit se svými staršími či mladšími spoluhráči.

Jak se přihlásit? Není nic jednoduššího, než aby zájemce přišel na
kterýkoliv z tréninků, nebo ještě lépe krátce před ním, na hřiště za
trenérem mužstva příslušné věkové kategorie. Ten si fotbalistu zapíše
mezi své svěřence a předá mu k vyplnění přihlášku a registrační lístek.
Pochopitelně mu poskytne také všechny další informace a organizační
pokyny týkající se tréninků a zápasů. Trenéry lze oslovit také předem
na telefonních číslech, která jsou uvedena na internetových stránkách
www.fctempo.cz. Ale o nich ještě řeč bude.
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Další činnost FC TEMPO PRAHA

FC TEMPO PRAHA, to nejsou pouze tréninky a zápasy malých či větších Tempáků. V klubovém
kalendáři byste našli hned několik akcí určených pro širokou veřejnost i pro hráče jiných klubů. Začněme
zase pěkně od těch nejmenších.

Soutěžní dny FC TEMPO PRAHA. Nouze naučila Dalibora hře na housle a fotbalisty Tempa pořádat
akce pro děti z širokého okolí. Když bylo v roce 2003 na Tempu tak málo malých fotbalistů, že se na
velikém škvárovém hřišti a v prázdných šatnách skoro báli, začal klub s pořádáním náborových akcí.
Tak vznikla tradice sportovních dnů určených dětem bez ohledu na to, zda jsou či nejsou registrovány

v některém fotbalovém klubu. Barevné letáčky a zprávy v místním
tisku je vždy v březnu lákají na Tempo v tempu, v červnu pak na
Dětský sportovní den a konec prázdnin či začátek školního roku
dětem zpříjemňuje Fotbalová abeceda. Zatímco Dětský den se koná
přímo v srdci sídliště Novodvorská a zahrnuje celodenní program,
dějištěm zbývajících akcí je areál FC TEMPO PRAHA. Jak Tempo
v tempu, tak Fotbalová abeceda jsou rozloženy do dvou nebo tří
dnů, aby se mohly zapojit i děti, které mají některý den odpolední
školu. Na účastníky, kterých se vždy sejdou desíteky, čeká několik
soutěží ve fotbalových dovednostech a po jejich zvládnutí malá
sladká odměna. Mnohé z dětí, které si přijdou sportování jen tak
vyzkoušet, nakonec nezůstane u jediného odpoledne, ale za pár dnů
se na Tempo i s rodiči vrací, aby se zapojilo do pravidelné sportovní
přípravy. A o to, aby si děti našly smysluplné využití volné času a
netrávily jej potulováním po sídlišti, jde při sportovních dnech
především.



11

Čarodějnice, Mikuláš a Společenský večer. Pokud jsme až dosud hovořili o akcích sportovní povahy,
tak nyní je definitivně opustíme. Fotbalisté Tempa se totiž umí bavit také jinak. Příležitostí je ostatně
během roku spousta a příjemná hospůdka na Tempu (viz naše povídání o areálu) k tomu přímo vybízí.
Ale jsou i jiná místa. Volné prostranství vedle tréninkového hřiště je například dějištěm tradičního
pálení čarodějnic poslední dubnový den. Na přelomu listopadu a prosince, kdy jsou naopak všechny
získané body a vstřelené góly spočítány, scházejí se příznivci a fanynky Tempa v Kulturním centru
Novodvorská na společenském večeru. Jeho součástí je vedle četných tanečních kreací také vyhlášení
nejlepších hráčů jednotlivých týmů. To se pochopitelně netýká nejmenších fotbalistů, kteří musí na
kutě dřív, než se zábava vůbec pořádně rozjede. Ti si proto ceny přebírají při Mikulášské besídce.

TEMPO CUP - fotbalový turnaj přípravek

Na dvaatřicet týmů začínajících fotbalistů bojovalo na konci června
2005 na hřištích FC Tempo Praha o Pohár zástupce starosty MČ
Praha 4 věnovaný panem Martinem Hudcem. Vlastně ty poháry
byly dva. První, určený pro vítěze turnaje starších přípravek, zvedli
nad hlavu malí fotbalisté Marily Příbram, druhý pak o den později
po klání mladších přípravek hráči Ravelu Ústí nad Labem. Velké,
lesknoucí se trofeje však hráči nedostali zadarmo. Museli se k nim
probojovat ze základní a následně čtvrtfinálové skupiny, poté
postoupit do finále a v něm uspět. V úvodu druhého hracího dne se
navíc museli vypořádat s nepříjemným deštěm. První turnaj, který
v takovém rozsahu Tempo na svém hřišti pořádalo, byl parádní
reklamou na fotbal. A nejen proto, že se k němu sjely renomované
týmy z celé republiky (Slavia, Příbram, Ústí, Jablonec, Blšany,
Chrudim) a ze Slovenska navíc Inter Bratislava a tamní fotbalová
akademie. Zasloužili se o to všichni hráči tím, že bojovali naplno o
každý míč.  Své schopnosti mohli navíc ukázat ve třech
dovednostních soutěží, které měly skvělou atmosféru.
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Vaše reklama

Pokud jste se dostali až na tuto stránku, asi již o našem klubu něco víte. Ani v případě financí nemáme
co skrývat. Příjmy klubu tvoří členské a provozní příspěvky hráčů, prostředky poskytnuté svazovými
orgány, UMČ Praha 4 a magistrátem, sponzorské dary a příjmy z reklam. S výdaji je to ještě jednodušší.
Všechny prostředky směřují do provozu areálu, na pokrytí soutěžních nákladů a na sportovní vybavení.
Kluboví činovníci pracují bez nároku za odměnu. Psát o tom, že i tak se peněz nedostává, ačkoliv
bychom potřebovali nutně rozšířit budovu šaten, opravit plot nebo dovybavit další malé sportovce, je
asi zbytečné.

Možná je to odvážná žádost, ale odvahy je ve fotbale třeba. Bez ní útočník nedá gól, trenér mezi
náhradníky nenajde budoucí hvězdu a fotbalový klub budoucího partnera. Proto bychom vás rádi
požádali o zamyšlení, zda byste právě vy, vaše firma nebo váš zaměstnavatel nemohli FC TEMPO
PRAHA pomoci. A nemusí se jednat přímo o finanční dar, ačkoliv ten lze, vzhledem k právní povaze
našeho klubu, odečíst od základu daně. Rádi bychom vám totiž takovou podporu či pomoc oplatili.

Proto si vám dovolujeme předložit nabídku reklamních plnění, která může náš klub poskytnout. Také
hráči Tempa či soupeře, rodiče, funkcionáři nebo partneři našeho klubu, stejně jako náhodní diváci,
mohou být budoucími klienty vaší firmy. Pro všechny pak bude reklama na novém hřišti, které ještě
nedávno pokrývala škvára, nebo na dresech šikovných malých fotbalistů důkazem o rozumné podpoře
smysluplných projektů. Peníze poskytnuté Tempu, a věřte, že jakákoliv podpora bude mít větší přínos,
než si dokážete představit, totiž směřují skutečně správným směrem. Jsou určeny pro naše děti a jejich
využití nelze přehlédnout.

REKLAMNÍ BALÍČKY

Partner Partner Partner Partner Partner

15 30 60 120 240

Jméno v názvu klubu

Hlavní dresy "A" přední strana v cm2 100

Hlavní dresy "A" zadní strana v cm2 100 200

Hlavní dresy "A" ostatní v cm2 200 200

Hlavní dresy "B",SD,MD v cm2

Hlavní dresy SŽ,MŽ,SP,MP v cm2

Panel hlavní hřiště 4x1m 1 2 3

Panel hlavní hřiště 2x1m 1

Panel areál 4x1m 1 2 3

Panel areál 2x1m 1 1

Nápis na zeď v m2 5

Vjezdová brána 80x40cm 1 1 2

Vjezdová brána 40x40cm 1 1

Tempák extra 1/2 strany 1

Tempák logo na titulu 15x za rok 1 1

Tempák celá strana 15x za rok 1 1 1 1

Tempák 1/2 strany 15x za rok
Tempák 1/4 strany 15x za rok 1

Odkaz na internetové stránce 1 1 1 1 1

Firemní zápas 1 1 1

Roční permanentka na "A" tým mužů 1 1 2 2 3

CENA (roční splátka) 15 000 Kč 30 000 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč 240 000 Kč

CENA (měsíční splátky) 1 250 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč

SLEVA  zaokrouhlená na tisíce Kč 4 000 Kč 7 000 Kč 20 000 Kč 37 000 Kč 72 000 Kč

Partneři 2006
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JEDNOTLIVÁ REKLAMNÍ PLNĚNÍ

REKLAMNÍ PANELY
(umístění reklamního panelu v areálu FC Tempo)

panel na hlavním hřišti 4 × 1 m .................................................. 22 000 Kč
panel na hlavním hřišti 2 × 1 m .................................................. 12 000 Kč

panel v areálu FC Tempo 4 × 1 m............................................... 14 000 Kč
panel v areálu FC Tempo 2 × 1 m................................................. 8 000 Kč

REKLAMA NA DRESECH
(umístění loga partnera na hlavních dresech týmů FC Tempo)

dresy mužů „A“ - přední strana v cm2 ....... 400 Kč
dresy mužů „A“ - zadní strana v cm2 ......... 300 Kč
dresy mužů „A“ - ostatní v cm2 ........................ 100 Kč

dresy mužů „B“ a dorostů v cm2 ..................... 300 Kč
dresy žáků a přípravek v cm2 ............................... 400 Kč

JMÉNO V NÁZVU KLUBU
(úprava názvu klubu dle dohody s partnerem)

cena ................................................. 750 000 Kč

NÁPIS NA ZEĎ
(umístění loga či inzerce malbou na zeď za brankou na hlavním hřišti)

cena za m2 ........................................................................ 10 000 Kč

ODKAZ NA INTERNETOVÉ STRÁNCE
(umístění odkazu na Vaše internetové stránky z www.fctempo.cz)

cena ..................................................... 1 000 Kč
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TEMPÁK
(uvedení inzerce v zápasovém programu Tempák vydávaném v tištěné podobě k utkáním A-týmu
FC Tempo, v elektronické podobě PDF je volně ke stažení z našich internetových stránek)

Formát – A5, počet stran  – 16 až 24, náklad  – 120 až 250 ks

logo sponzora na titulni straně ....................... 1 000 Kč
1 strana (128 × 190 mm) .......................... 1 000 Kč
1/2 strany (62 × 190 mm, 128 × 94 mm)........ 600 Kč
1/4 strany (128 × 46 mm, 62 × 94 mm) .......... 400 Kč

TEMPÁK EXTRA
(uvedení inzerce v celobarevné ročence klubu)

1/2 strany .......................................... 10 000 Kč

VJEZDOVÁ BRÁNA
(oboustranné umístění loga na hlavní vjezdové bráně do areálu FC Tempo)

velikost 40 × 40 cm.......................................... 5 000 Kč
velikost 80 × 40 cm.......................................... 9 000 Kč

FIREMNÍ ZÁPAS
(poskytnutí hrací plochy k utkání)

cena .................................................................. 3 000 Kč
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www.fctempo.cz

Na předposlední stránku klubové prezentace by nejspíš patřila rekapitulace. Jelikož však informací,
které bychom vám rádi poskytli, je daleko více, než se mohlo vejít na pár listů papíru, raději vás
zavedeme tam, kde budete mít všechny informace o našem klubu pěkně pohromadě. A především,
vždy maximálně aktuální.

Chcete vědět, kdy hraje utkání vaše oblíbené mužstvo, nebo kdy se koná nejbližší nábor do žákovských
týmů? Zajímají vás poslední přestupy nebo hostování? Nebo byste si rádi přečetli, co by rád našel pod
stromečkem nejlepší střelec týmů přípravek? Pak není nic snazšího, než navštívit klubové internetové
stránky www.fctempo.cz. Stačí vyťukat několik znaků na klávesnici nebo hbitý pohyb myší a ocitnete
se ve světě, jemuž vládnou klubové barvy Tempa a mnoho s fotbalem souvisejících informací.

Stránky jsou v provozu více než dva roky
a, snad si to můžeme troufnout říci, patří
k nejlepším mezi přeborovými kluby.
Jejich předností je nejen úplnost
zpravodajství, přehlednost stránek, ale
především aktuálnost. Žhavé novinky a
výsledky zápasů se doplňují několikrát
denně. Také proto křivka přístupů stoupá
každým týdnem. Ten, koho dění na Lhotce
skutečně zajímá, se jejich prostřednictvím
může vyjádřit ke kterémukoliv z aktuálních
témat.

Na klubových internetových stránkách
můžete najít odkazy na všechny partnery
a sponzory FC TEMPO PRAHA.
Z www.fctempo.cz se můžete snadno
přenést na jejich webové stránky a seznámit
se s jejich činností či produkty.

Byli bychom rádi, pokud byste se také stali
pokud možno pravidelnými návštěvníky
našich internetových stránek a mohli
bychom vás tak jejich prostřednictvím
informovat o všem, co se v našem klubu
děje. Ale pochopitelně ještě více by nás

potěšilo, pokud bychom vás mohli přivítat přímo v našem areálu. Ať již jako příznivce či partnera FC
TEMPO PRAHA, jako doprovod nějakého malého fotbalisty, případně jako víceméně náhodného
diváka.



Děkujeme za čas, který jste věnovali stránkám o FC TEMPO PRAHA.

Budeme rádi, pokud přijmete naše upřímné pozvání k osobní návštěvě
fotbalového klubu nebo ke spolupráci s ním.

Jste srdečně zváni.

FC TEMPO PRAHA

Praha 4, Nad Zátiším 309
IČ: 00536288
http://: www.fctempo.cz, e-mail: info@fctempo.cz
tel: 603 860 444, 606 855 136


