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Sklo pro architekturu  
a interiérový design

Thermálium, Teplice

NOVINKY

STOLNÍ A NÁSTĚNNÝ 
KALENDÁŘ FK TEPLICE 
JSOU V PRODEJI
Stolní a nástěnný kalendář FK Teplice na rok 2023 jsou v prodeji, k dostání jsou ve Fanshopu FK 
Teplice na stadionu a také na eshopu fanshop.fkteplice.cz.
Stejně jako v minulých letech je v prodeji stolní 
klubový kalendář, v  něm najdete fotografie 
mapující dění v  celém klubu. Každý teplický 
mládežnický tým od nejmladší přípravky až 
po B mužstvo v  něm má svou fotku, nechybí 
samozřejmě také fotografie A  mužstva nebo 
žen. Cena kalendáře je 199 Kč, v prodeji je ve 
fanshopu a také na eshopu.
Kromě stolního kalendáře bude v prodeji také 
nástěnný kalendář ve formátu A3, který je 

tentokrát pojatý v historickém duchu. Mapuje 
nejslavnější okamžiky nejen FK Teplice od roku 
1945, ale také jeho předchůdce Teplitzeru FK 03 
z předválečného období. Příští rok totiž bude 
120  let od založení tohoto klubu, který má za 
sebou například známé Jihoamerické turné 
nebo zápas s Juventusem Turín v Mitropa Cupu. 
Cena nástěnného kalendáře je 249 Kč, v prodeji 
je ve fanshopu a také na eshopu.
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LIGA – 14. KOLO

TEPLICE: OLOMOUC 2:1 (1:1)
Teplický kouč Jiří Jarošík musel před utkáním s Olomoucí počítat s absencí Jana Shejbala, který 
si odnesl zranění z posledního zápasu ze Slovácka. Místo něj se v sestavě objevil Ladislav Kodad, 
dále pak místo Lukáše Marečka nastoupil druhý útočník Filip Žák. Na lavičku se pak po zranění 
posadili Daniel Fila a Jakub Urbanec.
Od úvodu zápasu byli žlutomodří aktivnějším 
týmem na hřišti, jenže šanci a hned gólovou si 
po ojedinělé návštěvě teplické půlky připsala 
Sigma. Zmrzlý rozehrál přímý kop a  Růsek na 
zadní tyči dostal míč do sítě. Na vyrovnání 
se nečekalo dlouho, o  osm minut později 
se  důrazně prodral k  míči na malém vápně 
Žák a protlačil ho do sítě. Do poločasu už měli 
šance jen tepličtí hráči, konkrétně Abdallah 
Gning, jehož hlavička po rohovém kopu mířila 
do boční sítě.
Po změně stran opět začali aktivněji domácí, 
jenže šance si připisovala Sigma, když nej-
prve Navrátil překonal Grigara, ale navrátivší 
Hybš odkopl míč do zámezí. Vzápětí pak čer-
stvý Zifčák našel Navrátila, ovšem ani ten se 
neprosadil. Přišla tak lahůdková akce v podání 
Teplic, Gning si narazil míč s  Juklem a  vypá-
lil do horního rohu hostující branky. Stínadla 
se tak mohla radovat z vedení 2:1. Trvalo to jen 
tři minuty a mohl přijít další gól, jenže jeden 
z bránících hráčů dokázal kulatý nesmysl vyhla-

vičkovat z brankové čáry. Pak se osmělila opět 
i Olomouc, Chytil však branku překopl a nena-
dělal tak Grigarovi starosti. Deset minut před 
konce mohl rozhodnout Gning, který zkusil 
patičkou tečovat pokus jednoho ze svých spo-
luhráči, Trefil byl ovšem na místě. Žlutomodří 
však dokázali zápas dotáhnout do důležité 
výhry v poměru 2:1.

Branky: 22. Žák, 61. Gning – 14. Růsek.
ŽK: 13. Knapík – 43. Chvátal, 90. Vodháněl.
Rozhodčí: Všetečka – Hrabovský, Šimáček 
(Nehasil).
VAR, AVAR: Hocek, Poživil.
Diváci: 2316.
FK Teplice: Grigar – Vondrášek, Knapík, 
Hybš – Hyčka, Jukl, Kučera, Kodad – Trubač 
(90. Urbanec) – Gning (90. Fila), Žák 
(73. Mareček).
SK Sigma Olomouc: Trefil – Pokorný 
(46. Zifčák), Beneš, Zmrzlý – Chvátal, Breite 
(78. Košťál), Navrátil (65. Vodháněl), Zorvan 
(65. Spáčil), Vraštil – Chytil, Růsek.
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ROZHOVOR

FILIP ŽÁK: MĚLI JSME DOST 
SIL A VYHRÁLI!
Filip Žák dal v lize už 6 branek. Tu poslední přidal v neděli do sítě Olomouce a byla hodně důležitá. 
Skláře vrátila do duelu, který nakonec vyhráli 2:1.

Filipe, jaký to byl zápas?
Po nás byl obrovsky důležitý. Po těch sobot-
ních výsledcích… Pardubice se na nás trošku 
se dotáhly. Trošku nám to zkomplikoval ten 
úvodní gól, ale rychle jsme na něj zareagovali. 
Měli jsme dost sil a vyhráli.
To tvoje vyrovnání týmu hodně pomohlo.
Vždy když odpovíte rychle, tak se do zápasu 
snáz dostanete.
Kdyby ti někdo řekl, že budete mít po 14 kolech 
6 branek, věřil bys mu?
Nevím, jestli bych tomu věřil, ale věřím sám 
sobě, že góly dávat umím. I Abu má šest gólů, 
jsme za to moc rádi.
Jak se ti hraje s Gnignem?
Abu je výborný fotbalista, to všichni vidíme. 
Jsme moc rádi, že ho tu máme. Já se mu sna-
žím odlítat do soubojů, on hraje výborně na 
balonu. Funguje to, jsme za to rádi. Je to dobrá 
kombinace; jeden je fotbalovější, druhý důraz-
nější.
Jak se domlouváte?
Nějaký zápasy jsme už spolu odehráli. Ukazu-
jeme si už jen. (smích) On ví, kdy se vrátit, já 
za něj. Nebo kdy do náběhů jít.
Měl jsi lepšího parťáka na hřišti?
V Blansku Michala Ordoše. (smích) To byl pan 
fotbalista. Abu je výborný. Jsme rádi, že ho tu 
máme, skvěle pracuje, jsem rád, že s ním můžu 
hrát.
A není Abu trošku nevyzpytatelný v řešení 
různých situací?
Někdy ano. Má někdy nevyzpytatelné řešení. 

Někdy všichni hledíme, co si dovolí. Někdy 
si  místo jednoduché sklepávky dá balon 
za patu. Ale už víme, vznikají pak z toho šance.
Odráží se těch šest gólů na tvém sebevědomí?
Určitě ano, pro útočníky jsou vždy nejdůleži-
tější čísla. Tím, že nám to tam oběma padá, tak 
je vidět, že si věříme. Jeden zápas dá gól Abu, 
druhý já. Ten tým z  toho pak těží. Na druhou 
stranu je to naše práce.
On je šikula, ty dříč. Ale máš z toho šest gólů.
Je to skvělé číslo. Ale vidíte, jaký já dávám góly – 
někde se to vykulí. On to práskne do šibenice.
Jaká byla před zápasem nálada? Před ním jste 
třikrát prohráli.
Nebyla úplně top, ale věřili jsme si, protože 
víme, že doma hrajeme dobře. Doma se nám 
daří, fanoušci nás podporují. Hraje se nám tu 
lépe než venku.
Který z těch tří nezdarů nejvíc mrzí?
Nejvíc mě mrzí ten Hradec. Ten jsme měli nalo-
mený. Budějovice se nepovedly, ale Hradec 
mrzí všechny nejvíc.
Co říkáte na vaše postavení v tabulce?
Tabulka je strašně vyrovnaná, zamotaná. Dva-
krát vyhrajete a hrajete o poháry, dvakrát pro-
hrajete a  hrajete o  sestup. Ještě máme před 
sebou nějaké zápasy, chceme z  nich vytěžit 
co nejvíc bodů.
Nepřekvapuje tě, že jako tým dáváte dost 
branek?
Dáváme dost gólů, z toho jsem trošku překva-
pený. Možná je to tím, že hrajeme na dva útoč-
níky. Ale zase hodně inkasujeme.
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LIGA – 15. KOLO

MLADÁ BOLESLAV : 
TEPLICE 3:0 (1:0)
 Teplický tým vyrazil k předposlednímu podzimnímu duelu ve FORTUNA:LIZE na hřiště Mladé 
Boleslavi, kde trenér Jiří Jarošík vyslal na hřiště stejnou základní sestavu jako minulý týden proti 
Olomouci.
Žlutomodří vstoupili do zápasu aktivně 
a  v  8.  minutě musel Šeda vytahovat konečky 
prstů pokus Žáka na roh. Potě zahrozili také 
domácí, kdy to zkusil Ladra a míč mířil těsně 
vedle. Následně měl na druhé straně příleži-
tost Gning, jenže centr Žáka nedokázal tísněný 
obráncem trefit. Těsně před poločasem se tak 
prosadila Mladá Boleslav, rohový kop Hybš 
odvrátil jen na domácího Kubistu, který posu-
nul na Daniela Marečka a ten otevřel skóre.
Po změně stran navíc po zmatcích v hostující 
obraně přidali domácí druhý gól, trefil se opět 
Mareček. Dobrý pokus o  snížení zaznamenal 
v  58.  minutě Jukl, který napřáhl za vápnem 
a  provětral rukavice Šedy v  brance Boleslavi. 
Jenže vzápětí to byli opět domácí, kteří vstře-
lili branku, po rychlém kontru se nechytatelně 
prosadil Ladra a už to bylo o tři branky. Patnáct 
minut před koncem se pěknou ranou levačkou 

prezentoval Urbanec, jenže ta proletěla těsně 
kolem pravé šibenice boleslavské branky. Tep-
lický tým tak ani druhé utkání v Mladé Boleslavi 
po měsíci nezvládl a odvezl si opět prohru o tři 
branky.

Branky: 43. a 47. Mareček, 61. Ladra.
ŽK: 1. Dancák, 7. Suchý, 66. Pech – 14. Kučera, 
66. Kodad.
Rozhodčí: Petřík – Kříž, Hádek (Kvítek).
VAR, AVAR: Szikszay, Volf.
Diváci: 1933.
FK Mladá Boleslav: Šeda – Šimek, Suchý, 
Karafiát – Pech, Dancák (71. Matějovský), 
Mareček (79. Stránský), Kubista (84. Donát), 
Fulnek – Ladra, Skalák (71. Mašek).
FK Teplice: Grigar – Vondrášek, Knapík, 
Hybš – Hyčka (60. Urbanec), Jukl, Kučera 
(60. Mareček), Kodad – Trubač (81. Čičovský) – 
Gning (73. Vachoušek), Žák (73. Fila).
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ROZHOVOR

JIŘÍ JAROŠÍK
Trenér Jiří Jarošík se svým týmem ani podruhé během podzimu neuspěl na stadionu v Mladé 
Boleslavi, po prohře s Hradcem Králové prohrál tentokrát i s domácí Mladou Boleslaví. Zápas jeho 
tým stály především zbytečné chyby před prvními dvěma brankami.

Zlomový byl asi ten gól na začátku druhé 
půle…
Je to tak, domácím pomohl už ten gól do šatny, 
ale tenhle to asi definitivně zlomil.
Co se tam stalo, protože tam byl nějaký závar…
Těžko říct, zapojilo se tam víc hráčů, dávali si 
tam přednost. Viděl jsem to z dálky, takže se na 
to musím pořádně podívat.
Po té druhé brance jsem měl pocit jakoby hráči 
úplně zmizeli za hřiště…
Domácí byli v té chvíli na koni, navíc nám neza-
hráli někteří hráči na své možnosti. V  útočné 
fázi jsme si pořádně nevytvořili ani žádnou 

pořádnou příležitost.
Bylo to, že se nedařilo útočníkům i tím, 
že na ně hráli domácí velmi důrazně?
Souhlasím s tím, domácí se na ně velmi dobře 
připravili. Některé zákroky byly až na hraně, ale 
to k fotbalu patří.
První gól byl opět po standardní situaci, 
co s tím?
Nebyl to gól úplně z  toho prvního centru, byl 
to protečovaný centr, který tam propadl. Pracu-
jeme na tom, je to někdy i o štěstí. Jinak soupeř 
ze standardek nic moc neměl, ale dostali jsme 
tři branky a to samozřejmě chválit nemůžeme.
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PRO DĚTI

TRENÉŘI SKLÁŘŮ 
OPĚT NA NÁVŠTĚVĚ 
TEPLICKÝCH ZŠ
Tento týden ve středu 2. 11. a také ve čtvrtek 3. 11. trenéři mládeže Sklářů úspěšně pokračovali 
v projektu „FK TEPLICE VE ŠKOLÁCH“ i v novém školní roce 2022/23.
Naši trenéři znovu vyrazili do „terénu“, 
tentokrát na ZŠ METELKOVO NÁMĚSTÍ a také na 
ZŠ PLYNÁRENSKÁ.
Děti si vyzkoušeli s našimi trenéry různé pohy-
bové hry, basketbalové a  fotbalové základy 
jako driblování s míčem a zakončení, házecí hru 
„domečky“, lovení s tyčí „na rybáře“ a na závěr 
přetahovanou.

Kluci a  holky také obdrželi dárek od společ-
nosti PANINI v podobě oblíbených fotbalových 
kartiček světových hráčů, kteří se zúčastní fot-
balového Mistrovství světa v Kataru.
Jsme moc rádi, že tento náš společný projekt 
návštěv základních škol v Teplicích je příjem-
ným zpestřením hodin tělesné výchovy a to jak 
pro přítomné pedagogy, tak hlavně pro všechny 
zúčastněné kluky a holky.



MOL CUP

VE ČTVRTÉM KOLE MOL 
CUPU PŘIVÍTÁME BRNO
Ve čtvrtém kole MOL Cupu se teplický tým utká se Zbrojovkou Brno, kterou přivítá na domácí 
půdě.
Brno se do čtvrtého kola probojovalo po výhře 
4:0 v Rosicích a následně 2:1 na hřišti Táborska. 
Žlutomodří zvítězili 2:1 na Žižkově a poté 3:0 v 
Příbrami.
Utkání proti Brnu se bude po dohodě obou 
klubů na Stínadlech hrát ve čtvrtek 17. listo-
padu od 17:00. Dorazte tedy ve sváteční odpo-

ledne na teplická Stínadla k poslednímu pod-
zimnímu soutěžnímu střetnutí!
Po konci podzimní části čeká na teplický tým 
už pouze zimní Tipsport liga, kterou tentokrát 
odehrají v Praze. Postupně se v ní střetnou se 
Spartou B (22. listopadu), Vlašimí (25. listo-
padu) a Pardubicemi (29. listopadu).
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DO MOBILU

BYLA VYDÁNA 
AKTUALIZACE APLIKACE 
FK TEPLICE
FK Teplice ve spolupráci s ticketingovým partnerem klubu společností Enigoo připravil před 
necelým měsícem pro fanoušky žlutomodrých mobilní aplikaci, která je dostupná pro všechna 
zařízení s iOS a Android. Nyní došlo k aktualizaci aplikace, který v sobě nově skýtá další 
multimediální funkce.
Do aplikace totiž přibyla sekce „videa“, kte-
rou najdete v  postranním menu. V  této sekci 
najdete tři podsekce a  to konkrétně záznamy 
utkání A  mužstva, sestřihy zápasů mládeže 
a  žen a  také YouTube FK Teplice. „Dle ligové 
smlouvy máme možnost uveřejnit záznamy 
ligových zápasů v  celé jejich délce 48  hodin 
po jejich skončení, fanoušci je tak nově najdou 
kromě webových stránek také ve své aplikaci,“ 
říká ředitel marketingu a  komunikace Martin 
Kovařík.

V sekci sestřihy mládeže a žen se od jarní části 
sezóny rozběhne naplno projekt Sport.Video, 
který v  reálném čase vytváří sestřihy zápasů. 
„Projekt Sport.Video jsme během podzimu tes-
tovali a nyní se do něj vrhneme naplno. Měli 
bychom tak mít unikátní knihovnu obsahu 
napříč téměř všemi mládežnickými kategori-
emi,“ dodává Kovařík.
Aplikaci můžete stahovat pro zařízení s operač-
ním systémem iOS na App Store, pro zařízení 
s operačním systémem Android na Google Play.
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NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE
FK TEPLICE



SOUPISKA

FK TEPLICE

1 
Němeček Luděk 

Brankář | 4. 1. 1999

16 
Hyčka Alois 

Obránce | 22. 7. 1990

25 
Gning Abdallah 

Útočník | 29. 9. 1998

4 
Chaloupek Štěpán 
Obránce | 8. 3. 2003

17 
Vondrášek Tomáš 

Obránce | 26. 10. 1987

26 
Urbanec Jakub 

Záložník | 27. 4. 1992

6 
Kodad Ladislav 

Záložník | 23. 4. 1998

18 
Čerepkai Roman 

Útočník | 6. 4. 2002

27 
Kučera Tomáš 

Záložník | 20. 7. 1991

72 
Mucha Filip 

Brankář | 4. 6. 1992

7 
Hybš Matěj 

Obránce | 3. 1. 1993

19 
Jukl Robert 

Záložník | 28. 10. 1998

Jarošík Jiří 
Hlavní trenér

Hunal Tomáš 
Asistent trenéra

Aleksijević 
Petar 

Trenér brankářů

Verbíř Pavel 
Vedoucí mužstva

Jamrich Ladislav 
Asistent trenéra

24 
Procházka Dominik 
Útočník | 25. 1. 2002



Internetová 
soupiska ZDE

SOUPISKA

FK TEPLICE
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10 
Křišťan Jakub 

Záložník | 5. 7. 2002

20 
Trubač Daniel 

Záložník | 17. 7. 1997

30 
Grigar Tomáš 

Brankář | 1. 2. 1983

11 
Žák Filip 

Útočník | 1. 9. 1995

21 
Čičovský Adam 

Záložník | 8. 12. 2002

33 
Nsunzu Ngosa 

Záložník | 19. 7. 1998

12 
Hora Jakub 

Obránce | 3. 3. 2001

22 
Shejbal Jan 

Obránce | 20. 4. 1994

44 
Dramé Soufiane 

Obránce | 27. 2. 1996

15 
Fila Daniel 

Útočník | 21. 8. 2002

28 
Knapík Jan 

Obránce | 11. 12. 2000

23 
Mareček Lukáš 

Záložník | 17. 4. 1990

Chrobák Marek 
Kondiční trenér

Štěrba Jan 
Lékař

Neckař Pavel 
Lékař

Štol Radek 
Fyzioterapeut

Semerád Jiří 
Kustod

Pöra Ondřej 
Masér

Richtr David 
Lékař



DĚKUJEME NAŠ

Hlavní partneři klubu

Prémiový partner Generální partneři

Mediální partneři klubu

Významní partneři klubu

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

ZAHRADY | ZÁVLAHY



IM PARTNERŮM
Partneři klubu

Partneři mládeže

Partnerské kluby

Partneři žen

Podporujeme

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

FOR G
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Chcete ocenit nejlepšího hráče svého mužstva? Pak 
využijte možnost zvolit  

FORTUNA:LI- @fotbalova-

Hlasujte v mobilní 
aplikaci nebo na 

LÍBIL SE VÁM NĚJAKÝ 
INDIVIDUÁLNÍ VÝKON?

HRÁČ:UTKÁNÍ

Chcete ocenit nejlepšího hráče svého mužstva? Pak využijte možnost 
zvolit hráče utkání, a to ve všech duelech FORTUNA:LIGY!

FORTUNA:LIGA @fotbalovaligaCZ

OLO

CEB

BOH

PLZ

SLO

LIB

MBL

SLA

FKJ

BRN

ZLN

ACS

PCE

HKR

TEP

FCB

86 %

89 %

29 %

41 %

59 %

28 %

53 %

70 %

50 %

17 %

50 %

19 %

28 %

33 %

43 %

30 %

ŠULC

TEXL

CHANTURISHVILI

ZELENÝ

MARKOVIČ

KUČERA

GRIGAR

FLEIŠMAN

3:0
3:2
3:2
0:1
1:0
2:0
3:0
3:1

HRÁČI UTKÁNÍ 15. KOLA Výherci s procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

CHYTIL

HAVEL

HŮLKA

STANĚK

TOMIČ

VAN BUREN

MAREČEK

JURÁSEK

www.fortunaliga.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 
nebo na webu



ligovyfanshop.cz

LIGOVÝ FANSHOP



2 0 2 2 / 2 3  S P O R T Z O O

SBĚRATELSKÉ KARTY

V BALÍČCÍCH MŮŽETE NAJÍT SPOUSTU RŮZNÝCH DRUHŮ KARTIČEK
OD TĚCH NEJZÁKLADNĚJŠÍCH, AŽ PO SPECIÁLNÍ KARTY

S KOUSKY HRANÝCH DRESŮ ČI ORIGINÁLNÍMI PODPISY HRÁČŮ.

KARTIČKY FORTUNA:LIGY LZE ZAKOUPIT
   NA ESHOPU WWW.SPORTZOO.STORE/CZ,
      U VYBRANÝCH PRODEJCŮ A V SÍTI
         TRAFIK MEDIAPRINT & KAPA.

ZÍSKEJTE KARTIČKY NEJVĚTŠÍCH LIGOVÝCH HVĚZD
FORTUNA:LIGY V NOVÉ KOLEKCI KARTIČEK OD SPORTZOO.



… kdyz fotbal pomáhá

Nadační fond

Kemp pro ukrajinské děti.

www.zelenyzivot.org



SOUPEŘ

FC SLOVAN 
LIBEREC

Brankáři
32 Lukáš Pešl 12. 04. 2002
31 Jan Stejskal 14. 02. 1997
1 Olivier Vliegen 07. 02. 1999

Obránci
24 Michal Fukala 22. 10. 2000
23 Theodor Gebre Selassie 24. 12. 1986
3 Jan Mikula 05. 01. 1992
2 Dominik Plechatý 18. 04. 1999
30 Filip Prebsl 04. 03. 2003
20 Dominik Preisler 20. 09. 1995
33 Marios Purzitidis 08. 05. 1999
4 Maksym Talovjerov 28. 06. 2000
- Jakub Winkler 25. 10. 2002

Záložníci
- Radim Černický 18. 02. 2001
8 Lukáš Červ 10. 04. 2001
15 Mohamed Doumbia 25. 12. 1998
11 Christian Frýdek 01. 02. 1999
25 Ahmad Ghali 23. 06. 2000
29 Kamso Mara 24. 12. 1994
17 Jan Matoušek 09. 05. 1998
10 Karol Mészáros 25. 07. 1993
22 Tomáš Polyák 07. 05. 2001
27 Matěj Valenta 09. 02. 2000
6 Ivan Varfolomejev 24. 03. 2004
5 Denis Višinský 21. 03. 2003

Útočníci
9 Matyáš Kozák 04. 05. 2001
7 Michael Rabušic 17. 09. 1989
19 Imad Rondić 16. 02. 1999
14 Mick Van Buren 24. 08. 1992

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Bilance ČR: 53 | 23 – 10 – 20 | 67:66
Bilance doma: 26 | 14 – 4 – 5 | 43:18

Poslední vzájemný zápas
FC Slovan Liberec : FK Teplice 5:1 (3:1)
Branky: 45.+1, 53. a 69. Van Buren, 9. Doumbia, 
22. Talovjerov – 43. Urbanec.
Rozhodčí: Radina – Kubr, Šimáček – Hocek 
(video).
ŽK: Červ – Hyčka.
Diváci: 4500.
Liberec: Vliegen – Gebre Selassie, Plechatý, 
Talovjerov, Mikula (72. Purzitidis) – Červ 
(72. Varfolomejev), Doumbia (81. Višinský) – 
Van Buren (81. Kozák), Frýdek, Preisler 
(61. Matoušek) – Rondič. Trenér: Kozel.
Teplice: Grigar – Kučera (46. Knapík), Dramé, 
Vondrášek (59. Hybš) – Hyčka, Mareček, Jukl, 
Urbanec – Křišťan (59. Čerepkai) – Gning, Žák 
(46. Kodad). Trenér: Jarošík.

Poslední vzájemné zápasy
2022/2023 Teplice : Liberec 5:1
2021/2022 Teplice : Liberec 0:1
2021/2022 Liberec : Teplice 1:2
2020/2021 Teplice : Liberec 2:1
2020/2021 Liberec : Teplice 1:2
2019/2020 Liberec : Teplice 2:0
2019/2020 Teplice : Liberec 1:1
2018/2019 Liberec : Teplice 1:0
2018/2019 Teplice : Liberec 2:2
2017/2018 Teplice : Liberec 1:2
2017/2018 Liberec : Teplice 2:1
2016/2017 Liberec : Teplice 3:1
2016/2017 Teplice : Liberec 2:0
2015/2016 Liberec : Teplice 0:3
2015/2016 Teplice : Liberec 2:0
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POMÁHÁME
NADAČNÍ FOND NAKOUPIL 
PLENKY PRO BEATKU
Nadační fond FK Teplice opět pomáhal v našem regionu, tentokrát pomáhal osmileté Beatce, 
která žije se svojí maminkou v Ústí nad Labem.
Beatka trpí kombinovanou dysfázií s poruchou 
komunikačních schopností. Také navštěvuje 
paní doktorku na nefrologii, protože má reflux 
ledvin, díky kterému ji často trápí záněty led-
vin. Vedle toho zápasí i s těžkou mentální retar-
dací a před půl rokem jí byla navíc diagnostiko-
vána epilepsie.
„Chtěla bych moc poděkovat Nadačnímu fondu 
FK Teplice za finanční dar na pořízení tří vel-
kých balení plenkových kalhotek Pampers 
Pants pro Beatku. Každá pomoc, i  kdyby byla 

jen drobná, nám velmi pomůže,“ říká maminka 
Veronika
„Jsme rádi, že jsme mohli nějakým způsobem 
Beatce pomoci a  jsme připraveni to udělat 
v brzké době znovu,“ dodává předseda správní 
rady Nadačního fondu FK Teplice Martin Kova-
řík.

I vy můžete spolu s FK Teplice pomáhat 
prostřednictvím transparentního účtu 
Nadačního fondu FK Teplice: 293310060/0300 
vedeného u ČSOB.
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POMÁHÁME
NADAČNÍ FOND PODPOŘIL 
KATEŘINU Z DUBÍ
Fanoušci mohou již několik dní při nákupu vstupenek na zápas s Olomoucí či prostřednictvím 
transparentního účtu Nadačního fondu FK Teplice podporovat Kateřinu, který potřebuje 
bionickou protézu.
„Chtěli bychom moc poděkovat všem našim 
fanouškům, kteří v minulých dnech již podpo-
řili svými finančními dary v  celkové výši více 
než 10  tisíc korun, nákup bionické protézy 
Genium X3 pro Katku z Dubí,“ říká CSR manažer 
FK Teplice Vilém Kunz. „Správní rada Nadač-
ního fondu FK Teplice schválila dnes další pod-
poru Katky ve výši 40 tisíc korun,“ doplňuje její 
předseda Martin Kovařík.
„Cena této speciální voděodolné protézy, kte-
rou tato výborná studentka mořské biolo-
gie potřebuje, bohužel přesahuje 1,5 milionu 

korun. Pevně věříme, že se podaří mezi širokou 
veřejností v  budoucnu vybrat i  další finanční 
prostředky na tento projekt,“ přeje si CSR 
manažer FK Teplice Vilém Kunz.

Nadále je možné Kateřině pomáhat 
prostřednictvím transparentního účtu 
Nadačního fondu FK Teplice (do poznámky 
uvádějte „POMOC KATCE“). Číslo účtu je: 
293310060/0300.







www.tiskarnakb.cz

Již 30 let Vám děláme pomyšlení.

TISKÁRNA K & B, s.r.o.

Ľudovíta Štúra 2456
434 01 Most
Česká republika
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partneři utkání

www.princedeligne.cz www.hotelpayer.cz




