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DO TEPLICKÉHO TÝMU MÍŘÍ 
ČEREPKAI, GNING A ČIČOVSKÝ, 
ODCHÁZÍ PATRIK ŽITNÝ
Čtyři příchody do týmu a jeden odchod hlásí teplický tým před startem nového ročníku 
FORTUNA:LIGY, do týmu přichází na hostování Matěj Hybš z Viktorie Plzeň, na přestup 
ze Slovanu Bratislava Roman Čerepkai, rovněž na přestup další útočník Abdallah Gning z Vlašimi 
a na hostování s následnou opcí na přestup pak talentovaný záložník Adam Čičovský z Ústí 
nad Labem. Naopak z týmu odchází Patrik Žitný, který přestupuje do Mladé Boleslavi.
Matěj Hybš je hráčem Viktorie Plzeň, ale po
slední půlrok strávil v polské nejvyšší soutěži 
v dresu Termalici Nieciecza, kde pravidelně na
stupoval. V rámci české ligy má za sebou devě
tadvacetiletý levý obránce angažmá v Plzni, Li
berci, Spartě, Jablonci a Jihlavě, během kterých 
odehrál 159 utkání, vstřelil šest branek a  na 
dalších devět nahrál. Byl také dlouholetým 
mládežnickým reprezentantem. Hybš přichází 
do Teplic na půlroční hostování, v sobotním zá
pase proti Viktorii tak nebude moci nastoupit.

Dalším příchodem pak je Roman Čerepkai, který 
se dnes stal kmenovým hráčem FK Teplice, když 
byl dotažen jeho přestup ze Slovanu Bratislava. 
Dvacetiletý Čerepkai je odchovancem Slovanu 
Bratislava, kde strávil téměř celou svou dosa
vadní kariéru. Jako talentovaného hráče si ho 
v sedmnácti letech vyhlédla Sambdoria Janov, 
kde působil v roce 2019 a následně se přesu
nul zpět do Slovanu. Naposledy nastupoval 
v minulé sezóně ve druhé nejvyšší soutěži za 
B mužstvo a v šestnácti zápasech zaznamenal 
pět branek a tři asistence. Vysloužil si tak také 
několik nominací do A  mužstva Slovanu, ale 
do slovenské Fortuna Ligy nezasáhl, nastoupil 
pouze v domácím poháru.

Abdallah Gning z Vlašimi je dalším útočníkem, 
který přichází do teplického týmu. Třiadvaceti
letý Senegalec strávil jarní část ve Vlašimi, kde 
odehrál třináct utkání s  bilancí dvou branek 
a  tří asistencí. Velmi dobře si v dresu středo
čechů vedl i v probíhající letní přípravě, kdy se 

ve čtyřech zápasech prosadil hned třikrát, dva
krát proti Českým Budějovicím a  jednou proti 
Příbrami.

Čtvrtým hráčem, jehož příchod byl dnes admi
nistrativně dořešen, je mladý záložník Adam 
Čičovský. Teprve devatenáctiletý středopolař 
má i přes své mládí na svém kontě už 54 star
tů ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, další čtyři při
dal v  MOL Cupu. Předtím působil v  akademii 
Dyna ma Dresden, kde nastupoval v Bundeslize 
mladšího dorostu. Do Teplic přichází na hosto
vání s následnou opcí na přestup.

Kromě čtyřech příchodů je tu také jeden od
chod z  týmu, když necelý rok před koncem 
smlouvy odchází do Mladé Boleslavi Patrik 
Žitný. „Patrik je jedním z  našich nejúspěšněj
ších odchovanců a  dosud v  podstatě nehrál 
za jiný klub. Jeho profesionální smlouva mu 
končila k 30. červnu příštího roku a na jednání 
o prodloužení spolupráce s ním a  jeho agen
tem jsme vyhodnocovali všechna pro a  proti. 
Nakonec obě strany dospěly k názoru, že hráč 
potřebuje nový impuls a jako klub jsme se roz
hodli mu novou výzvu umožnit. Následně jsme 
společně našli i  finančně zajímavé řešení jak 
pro hráče samotného, tak pro náš klub a vyu
žili jsme nabídky FK Mladá Boleslav, kam dnes 
Patrik Žitný po našem souhlasu přestoupil. 
Chtěl bych tímto Patrikovi za jeho celoživotní 
lásku k  teplickému klubu poděkovat a popřát 
mu hodně štěstí v novém působišti,“ vysvětluje 
okolnosti odchodu Rudolf Řepka.
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LETNÍ NOVINKY

NOVÁČCI V TEPLICKÉM 
TÝMU
Kromě nováčků, kteří jsou zmíněni na předchozí stránce, do teplického týmu přišli tři noví hráči 
také v samotném úvodu letní přípravy. Konkrétně jde o stopera Soufiane Dramého z Karviné, 
Jakuba Křišťana ze Slavie Praha a Jakuba Urbance z Prostějova.
Stoper Dramé se narodil ve Francii, ale je 
rovněž držitelem pasu Mali, je odchovancem 
francouzského týmu RC Lens, odkud zamířil už 
v lednu 2016 do České republiky, konkrétně do 
Slovácka. Kromě Slovácka působil také ještě 
na hostováních ve Vítkovicích a  Pardubicích 
a  byl kmenovým hráčem Karviné. Zajímavostí 
je, že bratrem Soufiana Dramého je Mahama
dou Dramé, který se rovněž v minulosti objevil 
v Teplicích. Strávil zde podzim 2015 pod trené
rem Davidem Vavruškou.
Křišťan je odchovancem sešívaných, strávil zde 
celou mládežnickou kariéru od útlého dětství. 
V osmnácti letech povýšil z dorostu do B muž

stva a  po půl roce v  České fotbalové lize se 
přesunul na farmu Slavie do Vlašimi. V  jejím 
dresu zasáhl střední záložník do 46 soutěžních 
zápasů. Kromě klubové kariéry patří Křišťan 
také do mládežnických reprezentací, v uplynu
lém ročníku patřil do kategorie U20, ale v zá
věru sezóny si odbyl také premiéru za mužstvo 
do jednadvaceti let, když zasáhl jako střídající 
hráč do kvalifikačního duelu s Andorrou.
Urbanec naposledy působil v  Prostějově, kde 
ho vedl Jiří Jarošík. Může nastupovat na obou 
krajích záložní i obranné řady. Jde o odchvoan
ce Liberce, který se následně propracoval z ČFL 
přes druhou ligu až do nejvyšší soutěže.
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DO NOVÉ SEZÓNY 
S NOVÝMI DRESY A NOVÝM 
GENERÁLNÍM PARTNEREM!
Hned několik novinek ohlásil před startem FORTUNA:LIGY teplický klub, do nové sezóny půjde 
nejen se zbrusu novými sadami domácích i venkovních dresů, ale zejména s novým generálním 
partnerem, kterým se stává společnost Tipsport!
Tipsport se tak objeví na nových dresech hned 
pod majitelem a prémiovým partnerem klubu – 
společností AGC. „Velmi si vážíme toho, že se 
můžeme spojit s  tak významnou českou spo
lečností, jakou Tipsport bezesporu je. Věříme, 
že tato spolupráce přinese mnoho úspěchů 
oběma stranám,“ říká ředitel FK Teplice Rudolf 
Řepka a  Martin Ptáčník, vedoucí sponzoringu 
Tipsportu, ho doplňuje: „Velmi si ceníme nové 
spolupráce s  Teplicemi, které jsou hlavním 
městem fotbalu v Ústeckém kraji a jsou histo
ricky nedílnou součástí české prvoligové scény. 
Teplice v poslední sezoně zvládly zcela zásadní 
bitvu o setrvání v lize a teď bychom rádi i naší 
podporou přispěli k  tomu, aby se klubu opět 
dařilo, chodil plný stadion a třeba se znovu po
vedlo mezi talentovanou mládeží objevit a při
pravit pro světový fotbal takovou hvězdu, jakou 
se později stal Edin Džeko.“ Dosavadní gene
rální partner klubu Bílinská kyselka bude klub 
i nadále podporovat a stává se jedním z hlav
ních partnerů. „Bílinská kyselka je naším dlou
holetým stabilním partnerem a za pokračování 
spolupráce jí rovněž děkujeme,“ říká obchodní 
ředitel Přemysl Hruška.

Nové domácí sadě dresů od značky Puma, 
se  kterou klub spolupracuje prostřednictvím 
společnosti 11TEAMSPORTS dominují tři různé 
odstíny žluté barvy, které dělí dres horizontál
ními pruhy. V domácí variantě je dres doplněn 
modrými trenkami a  bílými stulpnami. „Bílé 
stulpny mají pro domácí zápasy tradici už z mi
nulých let, proto se k nim vracíme,“ vysvětluje 
ředitel marketingu Martin Kovařík. Pro venkov
ní zápasy může být žlutý dres doplněný rovněž 
žlutými trenkami a žlutými stulpnami. „Takzva
ná žlutá ponorka nám na několika venkovních 
zápasech během jara přinesla štěstí, takže tuto 
kombinaci určitě opět využijeme,“ doplňuje Ko
vařík.
Venkovní sada pro tuto sezónu je celá bílá, dres 
má na přední straně však šedé prvky doplně
né prvky v odstínech modré. Na obou sadách 
včetně trenýrek jsou vůbec poprvé všechna 
partnerská loga v jedné barvě. „Moc děkujeme 
všem našim partnerům, kteří na dresu jsou, že 
nám v tomto vyšli vstříc, pro celkový estetický 
dojem z dresů to bylo velmi důležité,“ dodává 
závěrem Přemysl Hruška.
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SKLÁŘEM ROKU 
ZA UPLYNULOU SEZÓNU 
SE STAL TOMÁŠ GRIGAR
Už čtvrtý ročník galavečeru Sklář roku proběhl v závěru června na teplickém stadionu, kde se 
po dvouleté covidové odmlce konal opět před živým publikem, kromě toho ho mohli sledovat 
také fanoušci v přímém přenosu na Facebooku FK Teplice. Celý galavečer uváděl moderátor 
teplických ligových zápasů Tomáš Kučera.
Udělovaly se ceny v různých kategoriích napříč 
mládežnickým úsekem, ale došlo také na oce
nění za podporu CSR nebo za celoživotní pří
nos teplickému fotbalu. Hlavní kategorii pro 
hráče sezóny A  mužstva získal už podruhé 
Tomáš Grigar. „Moc si ocenění vážím a slibuju, 
že se pokusím v následujícím ročníku dokončit 
hattrick,“ sliboval s úsměvem zkušený brankář.
Přehled jednotlivých oceněnění i  s  komentá
řem trenérů k jednotlivým vítězům najdete níže 
pod článkem.
Kategorie Mladší žákyně:
Laura Třesohlavá – Na první pohled možná ne
nápadná hráčka, která ovšem dominuje svou 
urputností v soubojích. Nevypustí jedinou situ
aci a její tým se na ní v tomto ohledu může vždy 
spolehnout. Laura je navíc poctivá a pracovitá 
hráčka, která se chce neustále zlepšovat.
Nominované: Leontýna Vališová, Anna Zulege
rová, Laura Třesohlavá.

Kategorie Starší žákyně:
Kristýna Henychová  – Neskutečný dříč, udě
lá hrozně moc černé práce pro tým a za to je 
nedocenitelná. Navíc ji zdobí skvělá technika 
s  míčem. Křídelní hráčka, která svými sprin
tovanými úniky větrá obranu všech soupeřek. 
Sympatická holka, která je známá svou neustá
vající dobrou náladou, to je naše Čivava.
Nominované: Kristýna Henychová, Lucie Mál
ková, Kristýna Buriánková.
Kategorie dorostenky:
Kristýna Neumanová  – Osobnost týmu, kapi
tánka a  hlavně skvělý člověk se srdcem na 
pravém místě, to je Kristýna Neumanová. 
Na pozici číslo šest – střední defenzivní zálož
ník držela svými výkony nejen tým dorostenek, 
ale už  i dokonce A  tým žen. Zdobí ji zejména 
skvělé soubojové chování, díky kterému zasta
vila mnoho útoků soupeřek ještě v jejich vzni
ku a  k  tomu výborná kopací technika oběma 
nohama. Kikina je prostě super nejen na hřišti, 
ale i mimo něj.
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Nominované: Jana Saláková, Kristýna Neuma
nová, Barbora Kalčíková.
Kategorie ženy:
Tereza Hoffmannová  – Je vzorem pro ostatní 
ve své ochotě a  poctivosti pracovat pro tým. 
Když něco dělám, dělám to na 100%. Od trené
rek chce po každém zápase slyšet, co by moh
la udělat lépe a  jak. Neskutečně nepříjemná 
obránkyně, se kterou se nechce potkat žádná 
útočnice. Své zkušenosti zúročuje především 
při čtení hry a předvídání herních situací. Vyni
ká zejména ve hře hlavou a klidem v rozehře, 
to je T.H.
Nominované: Eliška Pilná, Tereza Hoffmanno
vá, Babeta Šulcová.
Kategorie mladší žáci:
Ondřej Wáwra – Z nenápadného a tichého hrá
če, profiluj se nám až do profi hráče. Hráče typu 
Verby, přáli bychom si z našeho Ondry. Střední 
záložník či útočník s  nevyčerpatelnou energií 
a tahem na branku. Každou příležitost využije 
ke vstřelení branky. Jeho rádius je obdivuhod
ný. Zdobí ho neuvěřitelná pracovitost a  píle. 
Poctivost, ochota a být u každé srandy také pa
tří do jeho domény. Z Ondry roste lídr kabiny, 
který jde příkladem na hřišti i mimo něj.
Nominace: Adam Novotný, Sebastian Cieplik, 
Ondřej Wáwra.
Kategorie starší žáci:
Aleš Březina – Aleš je jedním z nejtalentovaněj
ších hráčů ročníku 2007. Má obrovský cit pro 
hru a  je technicky nadstandardně disponova
ným hráčem. Je v  každém případě tahounem 
týmu, je rozdílovým hráčem a vítězným typem. 
V nejvyšší České lize žáků v aktuálním soutěž
ním ročníku nastřílel ve 24 utkáních 29  bra
nek. V  kolektivu je oblíbený, je optimistický 
a v každé situaci extrémně pracovitý a ambici
ózní. Je lídrem našeho týmu, ale také i  lídrem 
reprezentačního týmu věkové kategorie U15, 
kde nastupuje v  základní sestavě. Na konci 
dubna  2022 získal s  reprezentačním výběrem 
stříbro na prestižním turnaji Torneo Delle Na
zioni v  Itálii. V  roce 2021 získal také prestižní 
individuální ocenění jako Nejlepší hráč Kouba 
Cupu. Mrzí nás jeho odchod na zkušenou do 
týmu SK  Slavia Praha, nicméně mu přejeme 
úspěch.
Nominace: Aleš Březina, Filip Šimánek, Josef 
Port.
Kategorie mladší dorostenci:
Jonáš Bzura  – Odchovanec FK Teplice, prošel 
žákovskou akademií. Hráč, který má obrov

ský potenciál, technicky zdatný, silově dob
ře připravený. Dobře vnímá hru, je efektivní 
v zakon čení, dokáže ale i brankové příležitosti 
připravovat pro spoluhráče. Byl na jaře posu
nut do kategorie U19, tento posun mu pomohl, 
konfrontoval se staršími, vyspělejšími a  zku
šenějšími hráči. Když bude na sebe náročný 
a  pracovat na sobě i  nadále, má obrovskou 
šanci to dotáhnout daleko.
Nominace: Jonáš Bzura, Lukáš Podaný, Ondřej 
Borosch.
Kategorie starší dorostenci:
Štěpán Chaloupek  – Odchovanec Teplic 
a obhájce loňského vítězství. Kapitán a leader 
týmu, který byl díky své fotbalové kvalitě nepo
stradatelným článkem týmu U19. Svými výko
ny si vysloužil pozvánku do teplického Atýmu 
FK Teplice, kde si v podzimní a jarní části sezó
ny 2021/22 připsal své první starty v 1. lize. Svoji 
vášeň pro teplický klub ukazuje i  jako trenér 
přípravek.
Nominace: Štěpán Chaloupek, Matyáš Lána, 
Ladislav Jamrich.
Kategorie podpora CSR:
Skupina AGC  – Prostřednictvím jednotlivých 
firem, závodů i  svých zaměstnanců podpořila 
Nadační fond FK Teplice v uplynulé fotbalové 
sezóně téměř čtvrt milionem korun.
Kategorie trenér roku – cena Františka Arnol-
da:
Petr Fousek – Bývalý hráč ligového týmu, kte
rý zažil s Teplicemi předkolo Ligy mistrů, vede 
tým U18, se kterým dokázal vyhrát Českou divizi 
dorostu!
Nominace: Kamil Jůzl, Tereza Hoffmannová, 
Petr Fousek.
Kategorie celoživotní přínos teplickému fot-
balu:
Jan Štěrba – Dlouholetý lékař FK Teplice, kte
rý v klubu s krátkou přestávkou působí již od 
roku 1979, před nedávnem oslavil již osmdesáté 
narozeniny, ale stále zůstává důležitou součás
tí klubu a svou vitalitou je vzorem pro mnoho 
kolegů.
Hlavní kategorie Sklář roku:
Tomáš Grigar – Na Stínadlech působí už od jara 
2009 a  i když mu v únoru bude 40 let, tak na 
něm v brance věk vůbec není znát. Byl důleži
tým aspektem v boji o záchranu ve FORTUNA:
LIZE, a tak se zaslouženě stává prvním hráčem, 
který je dvojnásobným vítězem hlavní katego
rie SKLÁŘ ROKU!



8 | žlutá modrá

LETNÍ NOVINKY
CHARITATIVNÍ AUKCE DRESŮ 
Z ROZLUČKY LEGEND VYNESLA 
PRO NADAČNÍ FOND 151 TISÍC!
Od začátku června až do úvodu července se postupně v charitativní aukci dražily dresy 
a kapitánské pásky z květnové Rozlučky legend, ve které se loučili s prvoligovou kariérou 
Admir Ljevaković, Jan Rezek a Eduard Poustka.
V aukci se dresy vydražily celkem za 151 001 Kč, 
celý výtěžek putoval na transparentní účet 
Nadač ního fondu FK Teplice. „Děkujeme všem 
za podporu Nadačního fondu FK Teplice pro
střednictvím této aukce. Vybrané prostřed
ky nám umožní pomoci dalším jednotlivcům 
i orga nizacím v našem regionu, kteří to opravdu 
potřebují,“ říká předseda správní rady Nadač
ního fondu FK Teplice Martin Kovařík.

Za nejvyšší částku se vydražil dres Admira 
Ljevakoviće, finální příhoz v případě jeho dresu 
činil 13 000 Kč. Postupně se vydražily všechny 
předměty, které se aukce dostaly.

Přispět do Nadačního fondu FK Teplice můžete 
i  mimo charitativní aukce prostřednictvím 
transparentního účtu číslo 293310060/0300 
vedeného u ČSOB.
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PROBĚHL 6. ROČNÍK 
MEMORIÁLU FRANTIŠKA 
HRDLIČKY
Vítězem 6.ročníku Memoriálu Františka Hrdličky se stal FC Spartak Trnava, který v čistě 
slovenském finále porazil nejtěsnějším výsledkem 1:0 brankou Nagyho tým FK Železiarně 
Podbrezová. V předchozích semifinále nejprve vyřadila Podbrezová teplický tým výsledkem 3:1, 
následně Trnava porazila 1:0 srbský Novi Sad.

Páteční výsledky – semifinálová utkání:
FK Teplice – FK Železiarne Podbrezová 1:3 (1:0)
FC Spartak Trnova – FK Vojvodina Novi Sad 1:0 
(0:0)

Sobotní výsledky Memoriálu Františka 
Hrdličky – utkání o konečné umístění:
O 3.místo: FK Teplice – FK Vojvodina Novi Sad 
2:8 (2:4)
Finále: FC Spartak Trnava  – FK Železiarne 
Podbrezová 1:0 (1:0)

Konečné pořadí:
1. FC Spartak Trnava
2. FK Železiarne Podbrezová
3. FK Vojvodina Novi Sad
4. FK Teplice

Individuální ocenění:
Nejlepší střelec: Uroš Paunović (Novi Sad)
Nejlepší hráč: Matyáš Korselt (Teplice)
Nejlepší brankář  – Cena Františka Hrdličky: 
Patrik Vasil (Trnava)



SOUPISKA

FK TEPLICE

1 
Němeček Luděk 

Brankář | 4. 1. 1999

16 
Hyčka Alois 

Obránce | 22. 7. 1990

25 
Gning Abdallah 

Útočník | 29. 9. 1998

– 
Hora Jakub 

Obránce | 3. 3. 2001

– 
Procházka Dominik 
Záložník | 25. 1. 2002

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

28 
Knapík Jan 

Obránce | 11. 12. 2000

Jarošík Jiří 
Hlavní trenér

Hunal Tomáš 
Asistent trenéra

Verbíř Pavel 
Vedoucí mužstva

Jamrich Ladislav 
Asistent trenéra



Internetová 
soupiska ZDE

SOUPISKA

FK TEPLICE

žlutá modrá | 11

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

14 
Vachoušek Matyáš 
Útočník | 10. 7. 2002

22 
Shejbal Jan 

Obránce | 20. 4. 1994

44 
Dramé Soufiane 

Obránce | 27. 2. 1996

15 
Ledecký David 

Útočník | 24. 7. 1993

23 
Mareček Lukáš 

Záložník | 17. 4. 1990

72 
Mucha Filip 

Brankář | 4. 6. 1992

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE



IM PARTNERŮM
Partneři klubu

Partneři mládeže

Partnerské kluby

Partneři žen

Podporujeme

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

FOR G
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ligovyfanshop.cz

LIGOVÝ FANSHOP



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 @fortunaligacz

J J

OD 70. DO 85. MINUTY UTKÁNÍ 
NA FORTUNALIGA.CZ 
NEBO V APLIKACI 
FORTUNA:LIGY

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

FORTUNA:LIGY!

FORTUNA:LIGA @fortunaligacz

J J

OD 70. DO 85. MINUTY UTKÁNÍ OD 70. DO 85. MINUTY UTKÁNÍ 
FORTUNALIGA.CZ FORTUNALIGA.CZ 

 APLIKACI  APLIKACI 
FORTUNA:LIGYFORTUNA:LIGY

H
LA

SU
J



VYDRAŽTE SI
PRVNÍ

LIGOVÝ
SVŮJ

MÍČ NA

VYDRAŽTE SI
LIGOVÝLIGOVÝ
SVŮJSVŮJSVŮJ

VYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SI
LIGOVÝLIGOVÝ

VYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SIVYDRAŽTE SI
PRVNÍPRVNÍPRVNÍPRVNÍPRVNÍPRVNÍPRVNÍPRVNÍ

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
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SOUPEŘ

FC VIKTORIA PLZEŇ

Brankáři
16 Martin Jedlička 24. 01. 1998
36 Jindřich Staněk 27. 04. 1996
13 Marián Tvrdoň 18. 08. 1994

Obránci
26 Filip Čihák 10. 07. 1999
24 Milan Havel 07. 08. 1994
2 Lukáš Hejda 09. 03. 1990
 Libor Holík 12. 05. 1998
 Robin Hranáč 29. 01. 2000
35 Filip Kaša 01. 01. 1994
4 Luděk Pernica 16. 06. 1990
14 Radim Řezník 20. 01. 1989
3 Mohamed Tijani 10. 07. 1997

Záložníci
20 Pavel Bucha 11. 03. 1998
22 Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu 
08. 08. 1997
25 Aleš Čermák 01. 10. 1994
23 Lukáš Kalvach 19. 07. 1995
10 Jan Kopic 04. 06. 1990
18 Jhon Mosquera 08. 05. 1990
99 Modou Ndiaye 29. 10. 1996
6 Václav Pilař 13. 10. 1988
5 Kristi Qose 10. 06. 1995
 Jan Sýkora 29. 12. 1993

Útočníci
15 Tomáš Chorý 26. 01. 1995
 René Dedič 07. 08. 1993
9 Jan Kliment 01. 09. 1993
17 Ondřej Mihálik 02. 04. 1997
11 Matej Trusa 29. 11. 2000

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Bilance ČR: 44 | 12 – 13 – 19 | 50 : 62
Bilance doma: 22 | 10 – 6 – 6 | 32 : 22

Poslední vzájemný zápas
FC Viktoria Plzeň : FK Teplice 1:0 (1:0)
Branka: 44. Beauguel (pen.).
Rozhodčí: Radina – Kříž, Hurych – Adámková 
(video).
ŽK: Beauguel, Staněk, Horváth (asistent 
trenéra) – Fortelný, Tijani, Mareš.
ČK: 45.+6 Havel (Plzeň).
Diváci: 9560.
Plzeň: Staněk – Holík, Kaša, Hejda, Havel – 
Bucha (90. Káčer), Kalvach – Kopic (46. Řezník), 
Sýkora (63. Šulc, 90.Trusa), Mosquera – 
Beauguel (82. Pernica). Trenér: Bílek.
Teplice: Grigar – Kučera, Tijani, Knapík 
(84. Boljevič) – Prošek (62. Hyčka), Mareček 
(62. Ledecký), Jukl, Trubač, Vondrášek – 
Fortelný – Žák (84. Mareš). Trenér: Jarošík.

Poslední vzájemné zápasy
2021/2022 Plzeň : Teplice 1:0
2021/2022 Teplice : Plzeň 0:1
2020/2021 Teplice : Plzeň 0:1
2020/2021 Plzeň : Teplice 7:0
2019/2020 Plzeň : Teplice 1:1
2019/2020 Teplice : Plzeň 1:1
2018/2019 Teplice : Plzeň 2:1
2018/2019 Plzeň : Teplice 1:0
2017/2018 Plzeň : Teplice 2:1
2017/2018 Teplice : Plzeň 0:0
2016/2017 Plzeň : Teplice 2:2
2016/2017 Teplice : Plzeň 0:1
2015/2016 Plzeň : Teplice 1:0
2015/2016 Teplice : Plzeň 2:2
2014/2015 Teplice : Plzeň 0:0
2014/2015 Plzeň : Teplice 1:0
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B MUŽSTVO
BÉČKO SE CHYSTÁ NA NOVÝ 
ROČNÍK FORTUNA ČFL
Přípravu na nový ročník zahájilo také B mužstvo FK Teplice, které se chystá na další sezónu 
v České fotbalové lize. Z týmu odešli například Marek Vobecký, který přestoupil do Ústí nad 
Labem, nebo Matyáš Vachoušek, který se nejprve připravoval s teplickým áčkem, ale následně 
zamířil na roční hostování do Varnsdorfu.
Naopak s týmem je v přípravě několik nováčků, 
ať již na testy či stálé posílení kádru. Z dorostu 
se k  týmu připojili například Četverik, Kös
tl, Jamrich, Tadeáš Vachoušek nebo Pokorný. 
Z hostování v jiných klubech se vrátili Švanda 
a  Emmer. Na testy do týmu přišel bosenský 
záložník Tahrić či mladíci Gornický, Alberovský 
nebo Beránek. Nováčkem v týmu je také Jehor 
Tsykalo, ukrajinský stoper, který se s týmem půl 
roku připravoval a nyní už je hráčem FK Teplice.

Výsledky v letní přípravě:
Teplice B : Plzeň B 1:2 (1:0)
hráno ve Vroutku
Branka Teplic: T. Vachoušek.

Teplice B : Admira Praha 2:2 (0:1)
hráno v Březiněvsi
Branky Teplic: T. Vachoušek, Tsykalo.



MLÁDEŽ
NA STÍNADLECH SE CHYSTÁ 
DALŠÍ KOUZELNÁ NOC
Máme tu další ročník speciální akce „Kouzelná noc na Stínadlech“. Zábavný program přímo 
v areálu AGC Arény Na Stínadlech čeká 20. srpna na všechny děti od 5 do 12 let. Sraz všech 
nadšených fotbalistů či fanoušků FK Teplice bude v 17:00 hod. přímo na stadionu. Vstup je zcela 
zdarma a s ohledem na věk dětí jsou samozřejmě vítáni i rodiče. Program je bohatý a rozhodně 
se nebudete nudit.
Na ochozech stadionu bude připravena řada 
aktivních her, kde si děti vyzkouší nejrůzněj
ší fotbalové hry. A  to není všechno. Po celou 
dobu si děti mohou kopat na hlavním hřišti, 
kde se vedou zápasy 1. fotbalové ligy. Mohou 
si vyzkoušet střílet na bránu nebo hrát další 
míčové hry.
Až se děti vyřádí, bude pro ně připravena 
vydat ná večeře a společně s rodiči se postaví 
stany přímo u  střídaček domácího družstva. 
Následovat bude promítání animovaného fil
mu na velkoplošné obrazovce.
Jediné co je nutné si s sebou přinést je vlast
ní stan. Bez stanu by to nebylo to pravé letní 
dobrodružství.
Po kouzelné noci bude následovat i kouzelné 
ráno. Začneme v 7:30 dobrou snídaní, ale tou to 

zdaleka nekončí. V  9:00 na všechny účastníky 
Kouzelné noci čeká překvapení, které odtajní
me těsně před akcí. Po překvapení si v  10:15 
rodiče mohou své děti převzít a vyzpovídat je, 
jak si celou akci užili.
Minulý ročník Kouzelné noci se vydařil na jed
ničku a my se postaráme, aby ho ten letošní ješ
tě překonal. Pokud chcete, aby si vaše ratolest 
odnesla úžasný prázdninový zážitek, vyplňte 
přihlašovací formulář na adrese: Kouzelná noc 
 FK Teplice 2022 a sledujte naše sociální sítě. 
Připravujeme různé soutěže, kterých se budete 
moct zúčastnit a třeba něco vyhrajete.

S dotazy k akci se obraťte na sekretáře mláde
že FK Teplice Tomáše Künzla na tel. 608 677 781 
nebo emailu tomas.kunzl@fkteplice.cz.
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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



partneři utkání




