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Sklo pro architekturu  
a interiérový design

Thermálium, Teplice

VYŠEL PRVNÍ DÍL 
VIDEOMAGAZÍNU SKLÁŘ
Již brzy budou moc fanoušci FK Teplice sledovat na sociálních sítích nový videomagazín 
ze zákulisí klubu. První vydání nového měsíčníku s názvem Skláři vyšlo v uplynulém týdnu 
a najdete ho na sociálních sítích FK Teplice.
Moderátor a tvůrce celého pořadu Tomáš Vobo-
řil si tentokrát připravil medailonek Soufiana 
Dramého o jeho talentu na učení jazyků, před-
staví technického ředitele FK Teplice Mojmíra 

Vajrycha a také kapitána dorostu U19 Matyáše 
Lánu.
Měsíčník Sklář bude vycházet vždy na konci 
měsíce.
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LIGA – 5. KOLO

TEPLICE : ZLÍN 0:0 (0:0)
Teplický tým doma vyzval Zlín a trenér Jarošík musel řešit absenci hrdiny minulého týdne Jana 
Knapíka, kterého nemoc vyřadila ze zápasu. Na středu stoperské trojice ho nahradil Tomáš 
Kučera, který se posunul ze zálohy a tam se vrátil po trestu za červenou kartu Lukáš Mareček. 
V útoku pak místo Dominika Procházky vyběhl Filip Žák.
Mnoho fotbalové krásy zápas divákům v  prv-
ním poločase nenabídl, jakoby oba týmy svazo-
vala důležitost okamžiku, kdy jim šlo o hodně. 
Největší příležitost měl ve 32. minutě Filip Žák, 
který si naběhl za obranu, ale z úhlu nedokázal 
obstřelit Mateje Rakovana.
Po změně stran se žlutomodří přeci jen osmě-
lili a snažili se probojovat do vápna hostujícího 
týmu. V úvodu poločasu se jim dařila kombi-
nace na pravé straně, jenž ne a ne přijít úspěšný 
centr do pokutového území. V 62. minutě měl 
zatím největší šanci Daniel Trubač, kterému míč 
připravili Žák s Hyčkou, teplický středopolař ale 
mířil těsně vedle. Velkou příležitost měl o pár 
minut později i Zlín, křižnou střelu Filla ovšem 
Mucha vyrazil. Rakovan v brance Zlína se pak 
musel vytáhnout dvacet minut před koncem, 

kdy Gning prodloužul na Urbance, jehož pokus 
brankář hostí zpacifikoval. Jenže další šance 
nepřicházely a teplický tým tak doma jen remi-
zoval se Zlínem 0:0.

ŽK: 52. Vondrášek – 90+3.Procházka.
Rozhodčí: Nehasil – Vlček, Volf (Rouček).
VAR, AVAR: Štěrba, Hrabovský.
Diváci: 2763.
FK Teplice: Mucha – Vondrášek, Kučera, 
Hybš – Hyčka (84. Procházka), Mareček, Jukl 
(86. Dramé), Urbanec – Trubač – Gning, Žák 
(64. Kodad).
FC Fastav Zlín: Rakovan – Reiter, Kolář, 
Procházka, Bartošák (72. Vukadinović) – 
Hlinka – Fillo (84. Dramé), Hrubý 
(90+2. Simerský), Janetzký, Čaturišvili – Jawo 
(90+2. Kovinić).
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ROZHOVOR

FILIP MUCHA
Filip Mucha naskočil v novém ročníku poprvé do branky na Baníku, kde předvedl výborný výkon. 
V sestavě tak samozřejmě zůstal i proti Zlínu, kde si připsal první ligovou nulu, i když jak sám řekl, 
tak to pro něj nebyl složitý zápas.

První nula ve třetím ligovém zápase, jaké jsou 
pocity?
Jsem za tu nulu moc rád, ale nebyl to až tak 
složitý zápas, ani jeden tým neměl zrovna moc 
šancí.
Brankář ale v takovém zápase musí být pořád 
ve středu…
Je to tak, ale to jsme věděli, protože jsme hráli 
podobný zápas s  Bohemkou, která pak roz-
hodla z jedné pološance. Byli jsme tedy pořád 
v pozoru a asi musíme bod vzít.
Bod tedy berete?
Chtěli bychom doma bodovat víc, ale po tom 
průběhu je ten bod asi spravedlivý.
Co tedy říkáš na to, že ses probojoval 
do branky?
Jsem rád, na tu šanci jsem čekal. Počkal jsem si 
na ni od ledna a teď se snažím důvěru splácet.
Překvapilo tě,
Překvapilo mě to mile, ale na druhou stranu 
Grigy chytal výborně, takže bylo hrozně těžké 
se tam dostat.

Jak tu příležitost bereš?
Trenéři si mě sem přivedli, takže jsem chtěl 
všem ukázat, že jsem nepřišel jen dělat 
náhradníka, ale že se o šanci chci porvat. Jsem 
rád, že se nám ty dva zápasy povedli za čtyři 
body, ale určitě bychom doma chtěli hrát lepší 
fotbal a bodovat za tři body.
Jak jsi snášel, že jsi byl dvojka za Tomášem 
Grigarem?
Já jsem tušil, že to bude těžké se přes něj pro-
bojovat do branky, ale navzájem si přejeme, 
takže jsem mu fandil. U brankářů prostě může 
chytat jenom jeden.
Chodíš si k němu pro rady?
To úplně ne, já už taky nejsem nejmladší, ale 
pořád se od něj mám co učit, to bezesporu.
Jak vnímáš start soutěže?
Po prvních třech zápasech bychom asi pět 
bodů po pěti kolech brali, ale teď jsme získali 
čtyři body a asi je to nakonec odpovídající.
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LIGA – 6. KOLO

SLAVIA : TEPLICE 6:0 (2:0)
Teplický kouč Jiří Jarošík udělal pro zápas na Slavii hned několik změn, sestava se tak oproti 
předchozímu utkání výrazně obměnila. Po dlouhém zranění se navíc alespoň do nominace dostal 
Jan Shejbal, vrátil se po nemoci také Jan Knapík.
Slavia od úvodu zápasu potvrzovala roli favo-
rita a první velkou šanci si připsal Matěj Jurásek 
v 11. minutě, který z úhlu trefil tyč za brankářem 
Muchou. Skóre otevřel o  deset minut později 
Lingr, který si naběhl na rohový kop a z bezpro-
střední blízkosti dostal míč do branky. Brzy to 
navíc bylo 2:0, když se míč po další standardce 
dostal až k  Matěji Juráskovi, který přízemní 
střelou zvýšil. Sešívaní navíc i  nadále hrozili, 
šance měli opět Lingr a  Jurásek, ale tentokrát 
se dvakrát vytáhl Mucha. Slavia do poločasu 
vstřelila i třetí branku, ale gól Lingra tentokrát 

pro ofsajd neplatil.
Po změně stran už na hřiště nevyběhli Mare-
ček a Čerepkai, které nahradili Kučera a Gning. 
Hned na začátku poločasu to zkusily také Tep-
lice, ale z krátkého tlaku a standardních situací 
nic nevykřesaly, naopak Slavia rychle přidala 
třetí branku, když Mucha nezachytil přízemní 
Schranzův centr a  Tecl ho uklidil do branky. 
A trvalo to přesně dalších deset minut než při-
šla čtvrtá branka Slavia, po centru z levé strany 
se hlavou přesně prosadil Taras Kačaraba. Brzy 
navíc bylo ještě hůř, Urbanec ztratil na pravé 
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straně míč a  po rychlé akci se trefil přesně 
levačkou Usor. Když už to vypadalo, že zbytek 
zápasu by teplická družina mohla přečkat, tak 
však čtyři minut před koncem si Provod nara-
zil míč na hranici vápna a placírkou klidil míč 
do sítě. Teplice se tak z Edenu vrací s velkým 
výpraskem.

Branky: 21. Lingr, 25. M. Jurásek, 50. Tecl, 
60. Kačaraba, 64. Usor, 86. Provod.
ŽK: 16. Holeš, 45.+3. Schranz, 84. Tiéhi – 
71. Dramé.

Rozhodčí: Hocek – Horák, Vlček (Všetečka).
VAR, AVAR: Štěrba, Mokrusch.
Diváci: 11122.
SK Slavia Praha: Mandous – Schranz, 
Kačaraba, Eduardo Santos, D. Jurásek – 
Ševčík (74. Provod), Holeš (74. Tiéhi) – Usor 
(78. Fila), Lingr, M. Jurásek (69. Ewerton) – Tecl 
(69. Traore).
FK Teplice: Mucha – Dramé, Chaloupek, Hybš 
– Kodad (81. Shejbal), Mareček (46. Kučera), 
Jukl, Urbanec (69. Hyčka) – Křišťan – Žák 
(60. Trubač), Čerepkai (46. Gning).
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LIGA
ODSTARTOVAL PŘEDPRODEJ 
VSTUPENEK NA ZÁPAS 
SE SPARTOU
V polovině září přijde na řadu jedno z nejočekávanějších utkání na Stínadlech v rámci podzimní 
části FORTUNA:LIGY, přijede sem totiž pražská Sparta a tyto zápasy vždy slibují napínavou 
podívanou. Utkání se hraje v sobotu 10. září od 19:00 hod.
Předprodej vstupenek odstartoval minulý týden 
a probíhá přes internetový systém Enigoo, pří-
padně ve sběrnách Sazky, kde poběží do pátku 
9. září. Předprodej probíhá na jižní a východní 
tribunu do sektorů 16 až 33, pro hostující ultras 
do sektoru 39, pro běžné fanoušky hostů pak 
do sektoru 1 na hlavní tribuně, který pro ně 
bude vyhrazen. Fanoušci v  hostujících v  dre-
sech, šálách a  dalších fanouškovských před-
mětech AC Sparta Praha nebudou vpuštěni dle 
návštěvního řádu do domácích sektorů.
Hostující fanoušci, kteří plánují fandit z kotle, 
tedy budou mít k  dispozici sektor 39, pokud 
by v předprodeji došlo k jeho vyprodání, bude 
dán do prodeje také sektor 38.  Pro běžné 
fanoušky Sparty, kteří chtějí dorazit v dresech 
či šálách svého klubu, bude vyčleněn sektor 1 

na hlavní tribuně, který bude přístupný vcho-
dem CH přes severní tribunu od sektoru hostů. 
Do tohoto sektoru budou směřováni rovněž 
hostující fanoušci, kteří přijdou do domácích 
sektorů v dresech či šálách. V případě vypro-
dání sektoru 1 bude pro hosty vyčleněn navíc 
ještě menší sektor 2.
Cena vstupenky je v  předprodeji do pátku 
9.  září do 23:59 110 Kč pro muže a  55 Kč pro 
ženy, v  den utkání na internetu i  na poklad-
nách stadionu pak 170 Kč pro muže a 85 Kč pro 
ženy. Děti do 150 cm mají v  obou případech 
vstup zdarma, ale je potřeba pro ně mít vol-
nou dětskou vstupenku buď z pokladny nebo 
z předprodeje.
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POMÁHÁME
PRO JAKUBA Z BÍLINY 
BYL POŘÍZEN SPECIÁLNÍ 
ELEKTRICKÝ VOZÍK
Čtyřicetiletý Jakub Cimrt, je po těžkém nešťastném úrazu, který se mu v minulosti stal, plně 
odkázán na invalidní vozík. Před nedávnem oslovil Nadační fond FK Teplice s prosbou o koupi 
speciálního elektrického vozíku Elektrojet za 50 tisíc korun, který by mu velmi pomohl k vyšší 
kvalitě jeho života.
„Rozhodli jsme se žádosti Jakuba vyhovět a i to 
i díky finančnímu příspěvku na jeho koupi ve 
výši 10 tisíc korun ze strany Dárcovského fondu 
AGC Automotive Czech, zřízeném při Ústecké 
komunitní nadaci,“ přiblížil předseda správní 
rady Nadačního fondu FK Teplice Martin 
Kovařík.
„Moc a moc děkuji za Vaši pomoc, udělali jste 
mi opravdu obrovskou radost,“ přiblížil své 

pocity Jakub. „Syn je stejně jako my s  man-
želkou hrozně šťastný, že se bude moci nově 
samostatně zapojovat i do aktivit, které dříve 
bez tohoto elektrického vozíku dělat nemohl,“ 
doplnil jeho otec Jiří.
I  vy můžete spolu s  FK Teplice pomáhat pro-
střednictvím transparentního účtu Nadačního 
fondu FK Teplice: 293310060/0300 vedeného 
u ČSOB.



SOUPISKA

FK TEPLICE

1 
Němeček Luděk 

Brankář | 4. 1. 1999

17 
Vondrášek Tomáš 

Obránce | 26. 10. 1987

26 
Urbanec Jakub 

Záložník | 27. 4. 1992

4 
Chaloupek Štěpán 
Obránce | 8. 3. 2003

18 
Čerepkai Roman 

Útočník | 6. 4. 2002

27 
Kučera Tomáš 

Záložník | 20. 7. 1991

6 
Kodad Ladislav 

Záložník | 23. 4. 1998

19 
Jukl Robert 

Záložník | 28. 10. 1998

28 
Knapík Jan 

Obránce | 11. 12. 2000

7 
Hybš Matěj 

Obránce | 3. 1. 1993

20 
Trubač Daniel 

Záložník | 17. 7. 1997

Jarošík Jiří 
Hlavní trenér

Hunal Tomáš 
Asistent trenéra

Aleksijević 
Petar 

Trenér brankářů

Chrobák Marek 
Kondiční trenér

Verbíř Pavel 
Vedoucí mužstva

Jamrich Ladislav 
Asistent trenéra

25 
Gning Abdallah 

Útočník | 29. 9. 1998



Internetová 
soupiska ZDE

SOUPISKA

FK TEPLICE
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10 
Křišťan Jakub 

Záložník | 5. 7. 2002

21 
Čičovský Adam 

Záložník | 8. 12. 2002

33 
Nsunzu Ngosa 

Záložník | 19. 7. 1998

11 
Žák Filip 

Útočník | 1. 9. 1995

22 
Shejbal Jan 

Obránce | 20. 4. 1994

44 
Dramé Soufiane 

Obránce | 27. 2. 1996

12 
Hora Jakub 

Obránce | 3. 3. 2001

23 
Mareček Lukáš 

Záložník | 17. 4. 1990

72 
Mucha Filip 

Brankář | 4. 6. 1992

16 
Hyčka Alois 

Obránce | 22. 7. 1990

30 
Grigar Tomáš 

Brankář | 1. 2. 1983

24 
Procházka Dominik 
Útočník | 25. 1. 2002

Štěrba Jan 
Lékař

Neckař Pavel 
Lékář

Štol Radek 
Fyzioterapeut

Semerád Jiří 
Kustod

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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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

www.

CHRAMOSTA

TRUBAČ

HLAVATÝ

HAVEL

ČVANČARA

VLKANOVA

DOSKI

ALLI

FKJ

TEP

PCE

CEB

ACS

HKR

SLO

BRN

FCB

ZLN

MBL

PLZ

BOH

OLO

LIB

SLA

38 %

27 %

50 %

71 %

54 %

37 %

25 %

26 %

40 %

50 %

73 %

24 %

43 %

39 %

35 %

77 %

KALOČ

RAKOVAN

ŠKODA

STANĚK

HRONEK

ZORVAN

GEBRE SELASSIE

TECL

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

HRÁČI UTKÁNÍ 5. KOLA Výherci s�procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

@fortunaligacz

.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 

LO

RN

LIB

SLA

35 %

77 %

GEBRE SELASSIE

TECL

1:2
0:4



TŘICÁTÁ SEZONA

1993/94 - 2022/23



ligovyfanshop.cz

LIGOVÝ FANSHOP





SOUPEŘ

FK JABLONEC

Brankáři
1 Jan Hanuš 28. 04. 1988
15 Adam Richter 25. 06. 1998
29 Jakub Surovčík 28. 06. 2002

Obránci
18 David Heidenreich 24. 06. 2000
16 Jan Krob 27. 04. 1987
22 Jakub Martinec 13. 03. 1998
21 Matěj Polidar 20. 12. 1999
5 David Štěpánek 30. 03. 1997
23 Michal Surzyn 10. 09. 1997

Záložníci
95 Michal Černák 01. 09. 2003
8 David Houska 29. 06. 1993
3 Tomáš Hübschman 04. 09. 1981
25 Vladimir Jovovič 26. 10. 1994
17 Miloš Kratochvíl 26. 04. 1996
6 Tomáš Malínský 25. 08. 1991
24 Dominik Pleštil 09. 08. 1999
7 Jakub Považanec 31. 01. 1991
14 Tomáš Smejkal 07. 07. 1998
31 Pavel Šulc 29. 12. 2000

Útočníci
19 Jan Chramosta 12. 10. 1990
9 Davis Ikaunieks 07. 01. 1994
10 Václav Kadlec 20. 05. 1992
99 Václav Sejk 18. 05. 2002

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Bilance ČR: 53 | 15 – 18 – 20 | 51:62
Bilance doma: 27 | 11 – 8 – 8 | 33:31

Poslední vzájemný zápas
FK Teplice : FK Jablonec 0:1 (0:1)
Branka: 28. Kubista.
Rozhodčí: Radina – Hájek, Vodrážka – Ondráš 
(video).
ŽK: Sunzu, Hyčka – Pilař.
Diváci: 2107.
Teplice: Grigar – Vondrášek (46. Chaloupek), 
Tijani, Shejbal – Hyčka, Sunzu (84. Boljevič), 
Trubač, Fortelný (65. Žitný), Kodad – Ledecký 
(59. Žák), Sejk. Trenér: Jarošík.
Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Martinec, Zelený, 
Surzyn – Hübschman – Černák (70. Pilař), 
Kratochvíl (89. Pleštil), Kubista, Malínský 
(70. Houska) – Silný (59. Ikaunieks). Trenér: 
Vágner.

Poslední vzájemné zápasy
2021/2022 Teplice : Jablonec 0:1
2021/2022 Jablonec : Teplice 0:2
2021/2022 Teplice : Jablonec 1:0
2020/2021 Jablonec : Teplice 4:1
2020/2021 Teplice : Jablonec 0:5
2019/2020 Teplice : Jablonec 1:2
2019/2020 Jablonec : Teplice 4:1
2018/2019 Jablonec : Teplice 2:1
2018/2019 Teplice : Jablonec 1:2
2017/2018 Jablonec : Teplice 2:1
2017/2018 Teplice : Jablonec 1:1
2016/2017 Jablonec : Teplice 0:0
2016/2017 Teplice : Jablonec 1:0
2015/2016 Jablonec : Teplice 1:0
2015/2016 Teplice : Jablonec 2:2
2014/2015 Teplice : Jablonec 1:1
2014/2015 Jablonec : Teplice 4:2
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ŽENY
KAREL KRISTLÍK: PRO NĚKTERÁ 
DĚVČATA TO BUDE PRVNÍ 
KONTAKT S PRVNÍ LIGOU
Během konce sezóny 2021/2022 proběhla změna realizačního týmu u kategorie mladších žákyň. 
Nově u této kategorie bude působit jako hlavní trenér Karel Kristlík. S kategorií mladších žákyň 
už absolvoval letní soustředění v Dolní Poustevně a jeho svěřenkyně začaly sezónu v 1.lize 
mladších žákyň.

Co tě přivedlo k děvčatům?
V průběhu minulé sezóny jsem se byl několikrát 
podívat na tréninky žákyň, které vedla Tereza 
Hoffmannová. Na tréninky jsem přivedl na 
zkoušku děvčata ze Rtyně nad Bílinou, ve které 
působím jako sekretář a trenér U13 a U15. O pár 
týdnů později mi volala šéftrenérka Barbora 

Cankářová, zda bych jim nepomohl s  katego-
rií mladších žákyň, do které Teplice hledaly 
nového trenéra. Jelikož to pro mě byla nová 
výzva a čistě dívčí tým jsem nikdy netrénoval, 
tak jsem po pár zápasech, trénincích a zjištění, 
že to časově zvládnu, na to kývl.
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V realizačním týmu určitě nejsi sám. Mohl bys 
nám představit další členy kategorie WU13?
Ne nejsem. Jako druhý trenér se ke mně při-
pojil Pavel Zuleger, otec naší brankářky, která 
postoupila do žákyň z přípravky. Dále v  reali-
začnímu týmu je trenér brankářů Dan Žižka 
a  u  týmu zůstala vedoucí Veronika Kuncová, 
za což jí děkujeme. Administrativa není chlap-
skou silnou stránkou a také máme více času se 
věnovat fotbalu.
Jak jsi s tímto realizačním týmem spokojený?
Všichni jsme si sedli hned od začátku a  roz-
hodně máme co dívkám předat. Závěrečnou 
známku nám budou muset vystavit holky 
a  jejich rodiče, ale už teď máme pozitivní 
ohlasy, a to nás posouvá dál.
Byla to velká změna přejít do ženského fot-
balu?
Ne. Fotbal žen a dívek se od chlapského fotbalu 
až tolik neliší. Má to svá specifika, ale věřím, 
že právě muži trenéři mohou přinést těmto 
kategoriím prvky, které zde chybí, a naopak si 
můžeme odnést cenné poznatky. Každému to 
dá do budoucna něco.
Sneseš kritiku od šéftrenérky ženského úseku 
Barbory Cankářové?
Kritiku snesu nejen od Báry, ale od kohokoliv. 
Fotbal je o  komunikaci, chceme-li to od dětí 
napříč kategoriemi, musíme umět komunikovat 
spolu jako dospělí. Když trénuješ, zaměřuješ se 
na nějaký detail, pro který nemusíš vidět jiné 
chyby, které ti unikají. Od toho jsme tým, aby-
chom si vzájemně pomohli a získali tak nejlepší 
výsledek.
Co tě nejvíce překvapilo?
Na tohle bych rád odpověděl něco pozitivního, 
ale největším překvapením pro mě bylo zjiš-
tění, jak je fotbal žen a dívek všeobecně v ČR 
podceňovaný, a  to na všech úrovních. Všichni 
chceme vidět vyhrávat naší reprezentaci, hrát 
tu holku v televizi, ale nechceme k tomu vytvo-
řit podmínky. Je to obrovská škoda. FAČR už 
nějaké kroky učinil, ale otázka je, zda to stačí, 
kdy se to projeví a  jestli vůbec? Ostatní země 
nám v tomto utekly mílovými kroky a opisovat 
je nestačí. Každý, kdo opisuje, je až ten druhý. 
Je potřeba se chytit za ruce a dát do toho to 
nejlepší co můžeme a dokážeme – a to nejlépe 
už včera.
Jaké máš plány do této sezóny?
Cílem bude rozvoj individuálních dovedností 
jednotlivců jak fotbalových, tak i  mentálních. 
Ale zejména se zaměříme na týmové pojetí hry 

a  vytvoření kamarádského prostředí, kde se 
všichni budou cítit dobře. V  týmu můžeš mít 
samé hvězdy, ale pouze jako jeden tým můžeš 
vyhrávat a  mít radost ze hry. V  této sezóně 
budeme hrát 1. ligu mladších žákyň a  také 
okresní přebor. Právě okresní přebor budeme 
využívat jako tréninkové utkání k rozvoji doved-
ností všech hráček. Současně je našim cílem, 
aby měla všechna děvčata odehráno stejně 
minut v  utkáních v  jednom týdnu a  okresní 
přebor je k tomu ideální. V 1. lize budeme chtít 
uhrát co nejlepší výsledek. Celkově ale chceme 
děvčata dobře připravit pro starší kategorie 
a  ideálně pak nějakou vidět se lvíčkem na 
prsou v televizi. Celý realizační tým si dal navíc 
za cíl vzdělávat nejen holky, ale i sebe. Zrovna 
minulý víkend byli všichni kromě mě na trenér-
ském kurzu, včetně naší vedoucí družstva a já 
čekám na vyhlášení termínu licence UEFA B 
Mládež, kterou chci projít a poté získat licenci 
UEFA A Mládež.
Proč zrovna zaměření na mládež?
Děti mě baví a hrají srdcem. Dovedou tě každý 
den překvapit něčím novým. A v  tom jim chci 
správně pomáhat. Rád si i zatrénuji s příprav-
kami. Tam je ten přístup ještě čistější, přímo-
čařejší a děti hltají každou tvou radu a pokyn.
Jaký máš názor na ideální věk pro přechod 
holek do čistě ženského fotbalu?
Dříve jsem zastával názor, že čím později, tím 
lépe. Myslím tím hrát do dovršení věku 15 let. 
Dnes už si to nemyslím. Ideální je podle mě 
přechod z přípravek do mladších žákyň, kde už 
by dívky měly hrát v klubu, resp. čistě dívčím 
týmu, kde jim jsme schopni poskytnout ide-
ální podmínky pro jejich další rozvoj. Kontakt 
s  chlapeckým fotbalem kompenzujeme účastí 
v  okresním přeboru, kde se naše holky jako 
mladší, tak starší žákyně prezentují velmi kva-
litním fotbalem.
Co bys řekl závěrem?
To je těžké. V  hlavě se mi toho honí mnoho. 
Určitě bychom si měli popřát do nové sezóny 
hodně úspěchů, a to nejen pro naší kategorii, 
celý klub FK Teplice, ale pro celý český fotbal. 
Měli bychom se ale také zamyslet nad tím, zda 
investujeme do mládeže potažmo dívek dosta-
tečně. Na to si každý musí odpovědět sám. Svůj 
názor na to už jsem vyjádřil.
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Již 30 let Vám děláme pomyšlení.
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MOL CUP
VE DRUHÉM KOLE MOL CUPU 
SE UTKÁME S VIKTORIÍ ŽIŽKOV
Na Strahově v sídle Fotbalové asociace 
České republiky proběhl los druhého 
kola MOL Cupu, tedy domácí pohárové 
soutěže, jejíž ročník už před několika 
týdny odstartoval.
Los rozhodl o  tom, že teplický tým 
zamíří ke druhému kolu na půdu Vik-
torie Žižkov, úředním termínem utkání 
je středa 14. září. O přesném datu i čase 
utkání vás budeme informovat.
Nadcházející soupeř žlutomodrých 
postoupil do druhého kola přes utkání 
v Kosmonosech, kde Viktoriáni zvítězili 
17. srpna 3:0 po dvou brankách Bazala 
a jedné Höniga.
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