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Sklo pro architekturu  
a interiérový design

Thermálium, Teplice

FK TEPLICE PŘIPRAVUJE 
NOVÝ VIDEOMAGAZÍN 
ZE ZÁKULISÍ KLUBU
Již brzy budou moc fanoušci FK Teplice sledovat na sociálních sítích nový videomagazín 
ze zákulisí klubu. První vydání nového měsíčníku by mělo spatřit světlo světa na přelomu 
srpna a září.
Magazín se nebude věnovat jen ligovému 
A mužstvu, ale bude mít za úkol také představit 
zaměstnance klubu nebo hráče z  mládežnic-
kých kategorií. „Naší představou je, že bychom 
v  každém díle představili z  mimofotbalové 
stránky jednoho hráče A  mužstva, jednoho 
zaměstnance klubu a  jednoho mládežníka, 
mezi tyto rubriky pak zařadíme novinky, které 
se v klubu za poslední měsíc udály,“ přibližu-
je koncept pořadu ředitel marketingu Martin 
Kovařík.

Moderátorem nového magazínu bude mo-
derátor ligových utkání na Stínadlech Tomáš 
Vobořil. „Tomáš je už naším dlouholetým spo-
lupracovníkem, a  protože kromě moderování 
je velmi dobrý také v  kreativních věcech, tak 
bude mít na starost kompletní produkci pořa-
du. Věřím, že se fanouškům výsledek jeho prá-
ce bude líbit,“ dodává Kovařík.
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LIGA – 1. KOLO

TEPLICE : PLZEŇ 2:2 (1:0)
Teplický tým vyrukoval hned v prvním ligovém kole na Viktorii Plzeň, trenér Jarošík plánoval, že 
budou jeho svěřenci chtít potrápit v Evropě výborně hrající mistrovský celek. Chyběl mu však 
Matěj Hybš, který právě z Viktorie přišel na hostování. V základní sestavě se tak představili ligoví 
debutanti Abdallah Gning, Jakub Křišťan a Jakub Urbanec. Právě posledně jmenovaný se měl brzy 
stát ústřední postavou celého duelu.
Žlutomodří vstoupili do zápasu velmi dobře, 
snažili se kombinovat, napadat a hrát aktivně, 
což neslo kýžený efekt, jenže první šanci měli 
Zápodočeši, když po rohovém kopu museli 
domácí na několikrát hasit závěr ve vlastním 
vápně. První gól však vstřelili právě svěřenci 
Jiřího Jarošíka, debutnat Gning posunul míč na 
dalšího debutanta Urbance a ten na přední tyč 
prostřelil brankáře Staňka. Do poločasu navíc 
mohli Teplice vedení navýšit, po další nahrávce 
Gninga se ovšem Trubač umotal ve svých klič-
kách.
Do druhé půle Plzeň dvakrát prostřídala, ovšem 
gól brzy vstřelili opět domácí, Hyčka dostal míč 
do vápna, kde odrazil k Jakubu Urbancovi a ten 
při ligové premiéře skóroval nekompromisně 
i podruhé. Hned vzápětí musel na druhé straně 
zasahovat Tomáš Grigar, který nedovolil sníže-
ní Janu Kopicovi. Snížení však přeci jen přišlo, 
v  58.  minutě Kalvach rozehrál rohový kop na 
zadní tyč, kde nehlídaný Kliment skóroval. Brzy 
navíc mohlo přijít vyrovnání, když měl další 
šanci Kopic, Grigar však opět zakročil. Vyrov-
nání bohužel přece jen přišlo, po dalším rohu 
trefil míč vedle zkoprnělého Grigar tyč a poho-
tový Mosquera ho dokázal dorazit do sítě. Na 
hřiště se pak přiostřilo, Teplice tlačily dopředu 

výborní fanoušci, kteří často navíc nebyli spo-
kojeni s  výroky rozhodčího Machálka. Obrov-
skou příležitost na strhnutí stavu zpět na stra-
nu domácích měl v nastavení střídající Kodad, 
který si hodil míč do běhu a pelášil k brance, 
jenže Staněk jeho pokud vytěsnil na roh. Těs-
ně před koncem se navíc dostal sám do úni-
ku opět Kodad, byl faulován Hejdou a kopala 
se penalta, tu však Jakub Urbanec neproměnil 
a zápas skončil 2:2.

Branky: 23. a 47. Urbanec – 58. Kliment, 
71. Mosquera.
ŽK: 59. Dramé, 68. Trubač, 82. Grigar – 
32. Hejda, 78. Kliment.
ČK: 90.+.6. Hejda.
Rozhodčí: Machálek – Caletka, Antoníček 
(Rouček).
VAR, AVAR: Kocourek, Šimáček.
Diváci: 6403.
FK Teplice: Grigar – Kučera, Dramé, Vondrášek 
– Hyčka, Mareček, Jukl, Urbanec – Křišťan 
(62. Žák), Trubač (86. Kodad) – Gning 
(68. Knapík).
FC Viktoria Plzeň: Staněk – Holík (46. Chorý), 
Kaša, Hejda, Havel – Bucha, Kalvach – Kopic 
(80. Cadu), Sýkora, Pilař (46. Mosquera) – 
Kliment (80. Dedič).



žlutá modrá | 5

ROZHOVOR

JAKUB URBANEC
Jakub Urbanec, rodák z Nové Paky, prožil proti Plzni v dresu Teplic snový debut v lize. Dva góly dal 
a v nastavení navíc mohl rozhodnout o vítězství sklářů. Penaltu bohužel neproměnil, po utkání 
tak měl rozporuplné pocity.

Smíšené pocity?
Ano. Strašně mě to mrzí, je to škoda. Bod na-
konec bereme, ale… Mrzí mě to. Mohl to být 
senzační hollywoodský příběh, když si vezmu, 
že jsem v září hrál Pražský přebor za béčko Žiž-
kova… Ty góly jsou taková třešnička na dortu. 
Škoda, že jsem tu penaltu neproměnil. Ale uká-
zali jsme, že tu je dobrý mančaft, že se s námi 
musí počítat, že o  záchranu hrát nechceme 
a ani nebudeme.
Chtěl jste jít sám na tu penaltu?
Dal jsem dva góly, věřil jsem si, že ji proměním. 
Přečetl mě, chytil ji. Byl jsem rozhodnutý kam ji 
kopnu, nervózní jsem nebyl, možná mě trošku 
rozhodilo to čekání. Ale nedali i větší hráči. Klu-
ci mě pak povzbudili. Všichni, kteří jsou okolo 
teplického fotbalu, jsou fajn.
Nechtěl jste toho až moc? Loni jste dal jeden gól 
za celou sezonu.
Možná jo. Ale já penalty dřív kopal. I na Žižkově. 
Proměnil jsem. V Prostějově jsem hrál obránce, 
tady hraju víc dopředu.
Co se stalo, že jste hrál Pražský přebor?
Nepohodl jsem se s trenérem a s vedením, dál 

bych to nechtěl rozpitvávat, ti lidi vědí sami. 
Vidíte, jak to na Žižkově dopadlo. Pak mě vy-
svobodili trenéři Jarošík s Hunalem, kteří si mě 
vzali do Prostějova, i když tam byli jen čtrnáct 
dní. Sedli jsme si. Asi hlavně díky nim jsem 
tady. Vážím si jejich důvěry, že jsme hned v prv-
ním kole mohl nastoupit v základu. Chci jim to 
vrátit poctivými výkony i góly. Já popravdě moc 
nevěřil, že ligu ještě budu hrát. Ale makal jsem, 
to mě asi odměnilo. Jsem za to strašně rád 
a udělám vše pro to, abych tu ligu mohl stabil-
ně hrát pár let.
Jak se vám vlastně v tom béčku dařilo?
Moc ne, postavili mě mimo tým. Trénoval jsem 
dvakrát v týdnu od šesti a měl jsem individuál. 
Výborná zkušenost.
Popište vaše góly vaše…
Byly to podobné situace. První jsem trefil scho-
vanou střelou na přední tyč. Trošku mi to sjelo, 
gólmanovi to propadlo. Pak se to různě pood-
ráželo, já to jen uklidil do sítě. Věřil jsem, že za 
stavu 2:0 to nepustíme. Ale Plzeň ukázala svoji 
sílu. Když dají nahoru vysoký hráče, tak zatla-
čí každý tým. Teď mě bude mrzet pár dnů ta 
penalta.
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LIGA – 2. KOLO

LIBEREC : TEPLICE 5:1 (3:1)
Teplický tým vyrazil ke druhému ligovému kolu do Liberce, kde trenéru Jarošíkovi scházel Daniel 
Trubač, jenž se zranil v prvním dějství s Plzní. V sestavě ho nahradil Filip Žák, jinak zůstala sestava 
stejné. Matěj Hybš usedl na lavičku náhradníků, ze které navíc kvůli lehkému zranění vypadl 
Čičovský.
Žlutomodří se od úvodu snažili hrát aktivně, 
jenže v  útočné fázi se jim dařilo jen po váp-
no a nemohli se dostat k vážnější příležitosti. 
Domácí naopak hrozili ze standardních situa-
cí, jeden z rohů v 9. minutě rozehráli na krátko 
a Doumbia poslal zpoza vápna nechytatelnou 
střelu přímo do branky. Ve 22. minutě to navíc 
bylo již o dva góly, tentokrát po přímém kopu 
hlavičkoval do branky Talovierov. Do poloča-
su se ale Teplicím povedlo snížit, Gning se na 
pravé straně zbavil Plechatého i  Červa a  na-
srvíroval míč před téměř prázdnou branku pro 
Urbance, který ve druhém ligovém startu za-
znamenal třetí branku. Jenže místo vykřesané 
naděje pro hosty dokázal Slovan přidat ještě 
před odchodem do kabin třetí gól zásluhou 
Van Burena.
Realizační tým zareagoval o poločase stažením 
Tomáše Kučery a  Filipa Žáka, které nahradili 
Jan Knapík a  Ladislav Kodad. Ovšam gól při-
dali opět domácí, když se podruhé trefil Van 
Buren po přihrávce Rondiće. Pak se konečně 
opět dostali do šancí i tepličtí hráči, nejprve po 
přímém kopu hlavičkoval mimo Gning a hned 
vzápět orazítkoval dobrou hlavičkou břevno 
Křišťan, jenže kýžená změna stavu nepřišla. Po 
hodině hry se na hřiště poprvé v teplickém dre-
su dostal Matěj Hybš, spolu s ním k prvnímu li-

govému startu nastoupil také Roman Čerepkai. 
Místo toho aby žlutomodří s  výsledkem něco 
udělali, tak však skóroval opět Liberec, dvacet 
minut před koncem zkompletoval hattrick Van 
Buren. Když už konečně i hráči Teplic dokázali 
skórovat, tak gólovou radost Romana Čerep-
kaie rychle zastavil praporek rozhodčího signa-
lizující ofsajd. Obrovskou příležitost pro první 
ligový gól měl také těsně před koncem Gniang, 
kterého však po domácím zaváhání Vliegen 
skvěle vychytal a znemožnil mu tak otevřít ka-
riérní gólový účet ve FORTUNA:LIZE. Teplice se 
tak z Liberce vrací s vysokou porážkou 1:5.

Branky: 9. Doumbia, 22. Talovierov, 45.+1., 
54. a 70. Van Buren – 43. Urbanec.
ŽK: 69. Červ – 60. Hyčka.
Rozhodčí: Radina – Kubr, Šimáček (Všetečka).
VAR, AVAR: Hocek, Leška.
FC Slovan Liberec: Vliegen – Mikula 
(72. Pourzitidis), Gebre Selassie, Plechatý, 
Talovierov, Preisler (61. Matoušek) – Červ 
(72. Varfolomejev), Doumbia (80. Višinský), 
Frýdek – Van Buren (80. Kozák), Rondić.
FK Teplice: Grigar – Dramé, Kučera (46. Knapík), 
Vondrášek (60. Hybš) – Hyčka, Mareček, Jukl, 
Urbanec – Křišťan (60. Čerepkai) – Gning, Žák 
(46. Kodad).
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ROZHOVOR

JIŘÍ JAROŠÍK
Po porážce 1:5 v Liberci byl trenér Teplic Jiří Jarošík hodně roztrpčený přístupem svých svěřenců. 
Na tiskové konferenci souhlasil s jedním z novinářů, který u žlutomodrých pozoroval po skvělém 
duelu s Plzní určitý typ uspokojení. 

Jaké je vaše hodnocení zápasu? V čem byl rozdíl 
oproti minulému utkání s Plzní?  
Rozdíl byl skoro ve všem. Liberec byl hodně 
efektivní, my jsme měli velké problémy, a to 
hlavně vzadu; při standardkách a rychlých brej-
cích domácích. Liberec nás trestal, byl gólový, 
efektivní, vyhověl si, dal přesný centr. Měl hrá-
če, kteří se chtěli prosadit, proto to dopadlo, 
jak to dopadlo. My také měli šance, ale nedo-
kázali jsme je proměnit.
Rozhodl zápas ten třetí obdržený gól, který jste 
dostali těsně před pauzou?  
My do utkání špatně vstoupili, deset minut Li-
berec byl lepší dal nám gól. Pak jsme začali být 
lepší na balonu, ale nevytvořili jsme si velké 

šance, naopak jsem podruhé inkasovali. Do hry 
jsme se vrátili gólem, který přišel z ničeho nic, 
padl po skvělé individuální akci Gninga. Jenže 
místo abychom si pohlídali závěr poločasu, tak 
jsme dali Liberci dárek v podobě třetí inkaso-
vané branky. Ten gól asi zápas zlomil.  
Nenastalo po zápase s Plzní uspokojení?  
Souhlasím s vámi. To je klasické v Čechách, ne-
jen v Teplicích. Nechápu myšlení hráčů... Před 
týdnem si sáhli na skvělý výkon, byl ohodno-
cený bodem... V Liberci jsme ale propadli. Neu-
míme zopakovat dobré výkony, v Liberci to byla 
jedním slovem slabota. Je to o přístupu, hráči 
nepracovali tak, jako pracovali proti Plzni.  
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POMÁHÁME
NADAČNÍ FOND FK TEPLICE 
POŘÍDIL VERTIKALIZAČNÍ 
STOJAN PRO MAJDALENKU
Náš Nadační fond FK Teplice se znovu rozhodl pomoci dvouleté Majdalence z Teplic, které byla 
v srpnu 2020 diagnostikována spinální muskulární atrofie II. typu.
„V minulosti jsme již Majdalence pořídili spe-
ciální polohovací sedačku a zároveň i slíbili, že 
jsme jí připraveni pomoci i v budoucnu, bude-li 
to třeba. Tentokrát jsme podpořili žádost jejích 
rodičů o  zakoupení vertikalizačního stojanu 
pro Majdalenku a poskytli finanční dar ve výši 
téměř 16 tisíc korun,“ uvedl předseda správní 
rady Nadačního fondu FK Teplice Martin Kova-
řík.
Pomoci si moc váží i maminka malé Majdalen-
ky: „Velmi děkujeme za pomoc při pořízení ver-
tikalizačního stojanu pro Majdalenku. Je to pro 
ni zatím jediný a hlavně bezpečný způsob jak 

se postavit. Vertikalizační poloha je velmi dů-
ležitá hlavně pro přirozené fungování orgánů 
a  správnému postavení kyčlí,“ řekla maminka 
Martina.

I  vy můžete spolu s  FK Teplice pomáhat 
prostřednictvím transparentního účtu 
Nadačního fondu FK Teplice: 293310060/0300 
vedeného u ČSOB. Na kompletní přehled CSR 
aktivit nejen Nadačního fondu FK Teplice, ale 
celého klubu za minulou sezonu se můžete 
podívat v  prezentaci v  sekci Více než fotbal/
CSR reporting na webových stárnkách.
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POMÁHÁME
FK TEPLICE POTŘETÍ V ŘADĚ 
OCENĚN V ANKETĚ LFA CENA 
LUKÁŠE PŘIBYLA V KATEGORII 
CSR AKTIVITY
FK Teplice získal další významné veřejné ocenění za své systematické a komplexní úsilí v oblasti 
společenské odpovědnosti. Po té, kdy byl klub již vyhodnocen za rok 2021 nejlepším českým 
klubem v rámci prestižního CSR žebříčku RESPONSIBALL, obdržel za sezonu 2021/2022 i Cenu 
Lukáše Přibyla v kategorii CSR aktivity a to navíc již potřetí v řadě.
„FK Teplice byl oceněn za aktivity našeho na-
dačního fondu za sezónu 2021/22. Klub jeho 
prostřednictvím finančně podpořil v  minulé 
sezoně více než 50 konkrétních projektů, při-
čemž se jednalo, jak o jednotlivce, tak i nezis-
kové organizace (např.  nemocnice, školy, dět-
ské domovy) převážně z Teplicka a Ústeckého 
kraje. Na účet Nadačního fondu pravidelně 
každý měsíc přispívali a přispívají, jak všichni 
profesionální hráči klubu, většina zaměstnan-
ců klubu, tak např. i někteří členové Fanklubu 
či další naši fanoušci. Tato skutečnost stejně 
jako charitativní aukce umožnili NF FKT podpo-
řit projekty za více než 750 000 korun,“ upřes-
nil předseda správní rady Nadačního fondu FK 
Teplice Martin Kovařík.

„Velkou devízou Nadačního fondu FK Teplice je 
to, že pomáhá opravdu velmi rychle tam, kde 
je to skutečně třeba. Využívá při tom své úzké 
spolupráce v oblasti CSR s řadou regionálních 
i  místních neziskových organizací a  poměrně 
komplexního přehledu o  potřebách okolního 
prostředí. Kromě mnohostranné pomoci okol-
ním komunitám jsme se snažili v minulé sezó-
ně také pomáhat i některým našim mládežní-
kům, ať se již jednalo o finanční příspěvek na 
sportovní vybavení, úhradu soustředění či za-
jištění odborné psychologické pomoci,“ dodal 
CSR manažer klubu Vilém Kunz

Teplický klub se navíc uchází i o prestižní cenu 
Evropské klubové asociace (European Club 
Association) „ECA Social Impact Award“ za 
sezonu 2021/2022.

NADAČNÍ FOND
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

7 
Hybš Matěj 

Obránce | 3. 1. 1993

19 
Jukl Robert 

Záložník | 28. 10. 1998

72 
Mucha Filip 

Brankář | 4. 6. 1992

Jarošík Jiří 
Hlavní trenér

Hunal Tomáš 
Asistent trenéra

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 
Ledecký David 

Útočník | 24. 7. 1993

28 
Knapík Jan 

Obránce | 11. 12. 2000

23 
Mareček Lukáš 

Záložník | 17. 4. 1990

Štěrba Jan 
Lékař

Neckař Pavel 
Lékář

Skoupý Jan 
Masér

Aleksijević 
Petar 

Trenér brankářů

Chrobák Marek 
Kondiční trenér

Štol Radek 
Fyzioterapeut

Semerád Jiří 
Kustod

Richtr David 
Lékař



DĚKUJEME NAŠ

Hlavní partneři klubu

Prémiový partner Generální partneři

Mediální partneři klubu

Významní partneři klubu
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ligovyfanshop.cz

LIGOVÝ FANSHOP



FORTUNA:LIGA

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!

@fortunaligacz

www.fortunaliga.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 
nebo na webu

ZORVAN

KLIMENT

VAN BUREN

KVĚT

MATĚJOVSKÝ

TRÁVNÍK

HORA

JURÁSEK

OLO

PLZ

LIB

BOH

MBL

SLO

CEB

SLA

BRN

PCE

TEP

FCB

FKJ

HKR

ACS

23 %

44 %

81 %

35 %

54 %

21 %

33 %

32 %

33 %

32 %

35 %

37 %

38 %

69 %

85 %

ŠEVČÍK

SOLIL

URBANEC

LAŠTŮVKA

JOVOVIĆ

REICHL

DANĚK

0:2
2:1
5:1
3:3
2:2
1:0
0:2

HRÁČI UTKÁNÍ 2. KOLA Výherci s procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

@fortunaligacz

.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 

SLA ZLN 40 % JAWO4:1

www.



VYDRAŽTE SI
PRVNÍ

LIGOVÝ
SVŮJ

MÍČ NA

VYDRAŽTE SI
LIGOVÝLIGOVÝ
SVŮJSVŮJSVŮJ

VYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SI
LIGOVÝLIGOVÝ
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VYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SI
PRVNÍPRVNÍPRVNÍPRVNÍPRVNÍPRVNÍPRVNÍ

NANA

VYDRAŽTE SI
PRVNÍ

LIGOVÝLIGOVÝ
SVŮJSVŮJSVŮJ

MÍČMÍČ

VYDRAŽTE SI
PRVNÍSVŮJSVŮJSVŮJ PRVNÍPRVNÍ
MÍČ NAMÍČLIGOVÝLIGOVÝLIGOVÝLIGOVÝLIGOVÝLIGOVÝLIGOVÝLIGOVÝ

VÝTĚŽEK AUKCE PŮJDE NA NF ZELENÝ ŽIVOT

www.zelenyzivot.org

… kdyz fotbal pomáhá

Nadační fond





SOUPEŘ

BOHEMIANS 
PRAHA 1905

Brankáři
99 Hugo Jan Bačkovský 10.10.1999
30 Lukáš Soukup 06.01.1995
1 Roman Valeš 06.03.1990

Obránci
5 David Bartek 13.02.1988
16 Martin Dostál 23.09.1989
28 Lukáš Hůlka 31.03.1995
14 Adam Kadlec 06.07.2003
23 Daniel Köstl 23.05.1998
34 Antonín Křapka 22.01.1994
15 Daniel Krch 20.03.1992
32 Martin Nový 23.06.1993
18 Denis Vala 11.10.2000
3 Stefan Vilotič 16.10.1999

Záložníci
6 Michal Beran 22.08.2000
80 Martin Hála 24.03.1992
7 Petr Hronek 04.07.1993
8 Adam Jánoš 20.07.1992
4 Josef Jindřišek 14.02.1981
12 Jan Kovařík 19.06.1988
19 Roman Květ 17.12.1997
11 Vojtěch Novák 20.01.2002
31 Ondřej Petrák 11.03.1992

Útočníci
10 Matěj Koubek 10.01.2000
9 Ladislav Mužík 25.07.1998
37 Tomáš Necid 13.08.1989
24 David Puškáč 14.05.1993

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Bilance ČR: 37 |  18 – 8 – 11 | 49:39
Bilance doma: 19 | 13 – 3 – 3 | 32:13

Poslední vzájemný zápas
FK Teplice : Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1)
Branky: 51. Trubač, 71. Vondrášek – 33. Křapka, 
55. Hronek.
Rozhodčí: Zelinka – Caletka, Kotalík – Franěk 
(video).
ŽK: Puškáč (Bohemians).
Diváci: 2131.
Teplice: Grigar – Chaloupek, Tijani, Vondrášek 
– Hyčka, Kučera (68. L. Mareček), Trubač, 
Boljevič (68. Prošek) – Jukl (21. Kodad, 90. 
Vachoušek) – Žák, Sejk (68. Ledecký). Trenér: 
Jarošík.
Bohemians: Valeš – Bederka, Křapka, Vondra 
– Dostál (85. Nový), Jindřišek, Květ (77. D. 
Mareček), Fulnek – Beran (46. Bartek) – 
Chramosta (61. Vaníček), Hronek (85. Puškáč). 
Trenér: Veselý.

Poslední vzájemné zápasy
2021/2022 Teplice : Bohemians 2:2
2021/2022 Teplice : Bohemians 1:0
2021/2022 Bohemians : Teplice 4:2
2020/2021 Teplice : Bohemians 1:1
2020/2021 Bohemians : Teplice 2:0
2019/2020 Bohemians : Teplice 4:0
2019/2020 Teplice : Bohemians 1:0
2018/2019 Teplice : Bohemians 1:2
2018/2019 Bohemians : Teplice 2:3
2017/2018 Bohemians : Teplice 2:0
2017/2018 Teplice : Bohemians 0:0
2016/2017 Teplice : Bohemians 1:0
2016/2017 Bohemians : Teplice 0:1
2015/2016 Bohemians : Teplice 1:1
2015/2016 Teplice : Bohemians 2:1

žlutá modrá | 19



20 | žlutá modrá

B MUŽSTVO
LADISLAV JAMRICH PŘEDSTAVUJE 
NOVÁČKY V TÝMU
Jaké cíle má teplická rezerva pro sezónu 2022/23 a k jakým změnách došlo v jejím kádru během 
letní přípravy nám řekl hlavní trenér Ladislav Jamrich, který B-tým povede stejně jako v uplynulé 
sezóně se svým hrajícím asistentem a teplickou legendou Admirem Ljevakovičem:
„Tento tým má fotbalovou kvalitu a potenciál 
na úspěšné působení v ČFL, ale zároveň mu-
síme hráčům stále nastavovat mantinely a dě-
lat z nich hladové hráče milující fotbal. Kluci 
mají v klubu FK Teplice zajištěn odpovídající 
servis, ale my je musíme naučit, že to není 
automatický servis a zároveň od nich očeká-
váme maximální přístup k tréninku, utkání 
a i k životu – ke škole nebo rodině. Věřím, že 
když fotbalu věnují opravdu vše, co v nich je a 
vloží své přednosti a schopnosti ve prospěch 
celého týmu, tak mohou být ve žluto-modrém 
dresu úspěšní. V nové soutěži chceme pokra-
čovat v tom, čemu bezmezně věříme a co jsme 
začali už v minulé sezoně 2021/22. I nadále se 
chceme prezentovat kombinačním fotbalem, 
fotbalovostí, dravostí a vysokým presinkem. 
Naší prioritou je také postupné odbourávání 
individuálních chyb hráčů, jejich větší zodpo-
vědnost a postupné získávání dalších potřeb-
ných zkušeností. To jsou věci, se kterými tomu 
půjdeme naproti. Když k tomu přidáme velmi 
dobrou kondiční připravenost hráčů, podlože-
nou kvalitním tréninkovým procesem a konku-
rencí, výsledek by se měl dostavit. A on se také 
dostaví, o tom jsme v klubu přesvědčeni. Cíle 
se tedy nemění. Zkvalitnit herní výkon mužstva, 
pracovat na jednotlivých hráčích, odstraňovat 
nedostatky a zdokonalovat přednosti. Připravit 
co nejvíce borců pro náš A tým, kteří budou mít 
ve své mysli doslova vtisknutou klubovou iden-
titu a budou hrdí na žluto-modré barvy.“
Odchody:
Marek Vobecký (FK Ústí nad Labem - přestup)
Lukáš Liška (FC Chomutov - konec hostování)
Karol Sinu (FK Seko Louny - konec hostování)
Matyáš Vachoušek (FK Varnsdorf - hostování)
Dominik Procházka (A tým)
Pavel Hural (FK Ústí nad Labem - přestup)
Lukáš Četverik (SK Sokol Brozany - hostování)
Příchody:
Amar Tahrić (ŠKF Sereď - přestup)
Yehor Tsykalo (FC Horky nad Jizerou - přestup)

Marek Beránek (VOŠ a SOŠ Roudnice - host.)
Josef Švanda (FK Ústí n. L. - návrat z host.)
Jakub Emmer (FK Ústí n. L. - návrat z host.)
Vojtěch Gornický  (FC Písek - hostování)
Ladislav Jamrich (příchod z U19)
Vojtěch Pokorný (příchod z U19)
David Köstl (příchod z U19)
Charakteristiky nově příchozích hráčů:
Amar Tahrić
Bosna a Hercegovina
* 04. 05. 2002 (21 let)
přestup z ŠKF Sereď (Slovensko)
střední záložník
Očima trenéra:
Velmi dobře připravený kondičně a silově, vytr-
valostně skvěle vybavený, technicky silný v sou-
bojích jeden na jednoho, má výbornou kopací 
techniku a velmi dobrou tréninkovou morálku. 
V některých situacích hraje na moc doteků a 
hru zpomaluje. Věřím, že se bude zlepšovat a 
řekne si v budoucnu o místo v A týmu.
Yehor Tsykalo
Ukrajina
* 07. 09. 2001 (22 let)
přestup z FC Horky nad Jizerou
střední obránce využitelný na více pozicích
Očima trenéra:
Hráč s výbornou tréninkovou morálkou skvěle 
připravený fyzicky - rychlost, síla, vytrvalost. 
Velmi dobře nastavený charakterově, vítězný 
typ. Je důrazný v osobních soubojích, snaží se o 
konstruktivní rozehrávku, má výborné čtení hry 
a je silný ve vzdušných soubojích. Má obrovský 
potenciál směrem do profi fotbalu.
Marek Beránek
* 05. 04. 2003 (19 let)
hostování z VOŠ a SOŠ Roudnice
pozice defenzivní záložník
Očima trenéra:
Přišel na zkoušku z divize dorostu a ukázal, že 
má výkonnost porvat se o pozici v B týmu. Hráč, 
který pracuje na velkém prostoru, má herní 



inteligenci. Musí zapracovat na silové složce. 
Věřím, že se bude v konkurenčním prostředí 
zlepšovat.
Josef Švanda
* 03. 12. 2001 (20 let)
návrat z hostování (FK Ústí nad Labem)
pravé křídlo
Očima trenéra:
Poslední sezonu odehrál ve II. Lize v Ústí na 
pozici pravého obránce. Rychlostní typ hráče, 
který je silný v osobních soubojích. I přes svůj 
nízký věk bude patřit do skupiny zkušenějších 
hráčů. Věřím, že svojí aktivitou bude patřit k 
našim rozdílovým hráčům.
Jakub Emmer
30. 03. 2001 (21 let)
* návrat z hostování (FK Ústí nad Labem)
střední záložník
Očima trenéra:
Teplický odchovanec, který má odehráno 28 
zápasů ve druhé lize za FK Ústí nad Labem a 
neprosadil se v přípravě do kádru A týmu. Bude 
patřit k našim rozdílovým hráčům. Hráč s velmi 
dobrou tréninkovou morálkou, skvěle připrave-
ný fyzicky, který dobře působí na mladší hráče. 
Věřím, že během podzimu svými výkony zaujme 
trenéry našeho A týmu, nebo si řekne o angaž-
má ve druhé lize.
Vojtěch Gornický
* 28. 08. 2003 (19 let)
hostování z FC Písek
křídelní hráč z pravé a levé strany
Očima trenéra:
Prošel mládeží Sparty a poslední sezonu pů-
sobil v dorostu Příbrami. Rychlostní typ hráče 
využitelný z pravé nebo z levé strany z křídla. 
Potřebuje určitý čas na adaptaci s dospělým 
fotbalem, musí zapracovat na soubojové slož-
ce.
Ladislav Jamrich
* 18. 03. 2003 (19 let)
příchod z U19
pravý krajní obránce
Očima trenéra:
Přišel ve 14 letech z Mostu do regionální aka-
demie a v 16 letech přestoupil do Teplic. Hráč 
s dobrou tréninkovou morálkou, dobře připra-
vený kondičně, s dobrou kopací technikou. Na 
jaře nastupoval v závěru jarní části za B tým a 
odehrál dobré zápasy.

Vojtěch Pokorný
* 10. 01. 2003 (19 let)
příchod z U19
střední záložník
Očima trenéra:
Přišel ve 14 letech z Roudnice do regionální 
akademie. V U19 patřil ke klíčovým hráčům, 
pracuje na velkém prostoru, výborná střela ze 
střední vzdálenosti. Také patřil k hráčům, kteří 
na jaře hráli za B tým a ukázal že má výkonnost 
pro třetí nejvyšší soutěž.
David Köstl
* 17. 06. 2003 (19 let)
příchod z U19
defenzivní záložník nebo krajní obránce
Očima trenéra:
Odchovanec teplického fotbalu. Je to srdcař, 
který miluje fotbal a teplický klub. Důrazný typ 
hráče, který nevypustí jediný souboj, ale musí 
zapracovat na silové složce. Musí dozrát men-
tálně, ale má předpoklady se zlepšovat.
Hráči, kteří zůstali v kádru:
Martin Lukáš
* 28. 03. 2002 (20 let) / obránce
Jakub Hora
* 08. 03. 2001 (21 let) / obránce
Mohamed Elmaghrabi
Egypt / * 28. 04. 2001 (21 let) / obránce/křídlo
Milan Hadinec
* 20. 09. 2002 (19 let) / levý obránce
Admir Ljevakovič
Bosna a Hercegovina / * 07. 08. 1984 (38 let) / 
záložník/obránce
Vicu Bulmaga
Rumunsko / Moldávie / * 05. 07. 2003 / univ.
Tadeáš Vachoušek
* 11. 01. 2004 (18 let) / útočník
Mohamed Yasser
Egypt / * 05. 05. 2001 (21 let) / útočník
Ngosa Nsunzu
Zambie / * 19. 06. 1998 (24 let) / záložník
Jan Rezek
* 05. 05. 1982 (40 let) / útočník/záložník
Jan Grümann
* 22. 03. 2004 (18 let) / brankář
Luděk Němeček
* 04. 01. 1999 (23 let) / brankář
Radek Charvát
* 17. 05. 2004 (18 let) / brankář
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www.tiskarnakb.cz

Již 30 let Vám děláme pomyšlení.

TISKÁRNA K & B, s.r.o.

Ľudovíta Štúra 2456
434 01 Most
Česká republika

FB/dhkbanikmost | IG/most_handball | TikTok/dhk_banik_most
www.dhk-banikmost.cz
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