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Sklo pro architekturu  
a interiérový design

Thermálium, Teplice

JAN KNAPÍK PRODLOUŽIL 
SMLOUVU S FK TEPLICE
Mladý obránce Jan Knapík dnes prodloužil svůj kontrakt s FK Teplice až do léta 2025. 
„I když je Honzovi stále jen jednadvacet, tak už získal v ligové soutěži mnoho zkušeností, nyní 
se navíc velmi dobře zapracoval na post středního stopera, proto jsme rádi, že jsme se domluvili 
na prodloužení smlouvy až do konce ročníku 2024/25,“ říká ředitel klubu Rudolf Řepka.
Knapík je odchovancem FK Teplice, prošel 
všemi kategoriemi od přípravky až po A muž-
stvo. Na svém kontě má nyní 58 ligových startů, 
ve kterých vstřelil dvě branky. „Jsem v klubu od 
malička, takže si příležitosti hrát ligu za Tep-
lice moc vážím. Věřím, že se nám bude v dal-
ších letech dařit,“ přeje si vysoký stoper, který 
v  sobotu na hřišti Baníku Ostrava otevřel po 

rohovém kopu skóre a přispěl tak k výhře žlu-
tomodrých v poměru 2:1.
Absolvent teplického gymnázia patří rovněž 
do kádru reprezentační jednadvacítky. Tu čeká 
v září baráž o postup na Mistrovství Evropy do 
21 let v Rumunsku a Gruzii, které se koná příští 
rok na přelomu června a července.
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LIGA – 3. KOLO

TEPLICE : BOHEMIANS 
PRAHA 1905 0:1 (0:0)
Teplický tým vyzval ve třetím kole FORTUNA:LIGY na domácí půdě Bohemians Praha 1905, 
realizační tým kompletně překopal obrannou řadu oproti minulému střetnutí, když se nově 
do základní sestavy posunuli Jan Knapík a Matěj Hybš. Jediným hráčem, který v obraně zůstal 
byl Tomáš Vondrášek, ale přesunul se z levého stopera na pravého. Do sestavy se po lehčím 
zranění vrátil také Daniel Trubač.
Zatímco v minulém kole v zápasech dnešních 
soupeřů padlo shodně po šesti brakách, tak 
tentokrát na Stínadlech bylo vidět, že se oba 
týmy přeci jen více zaměřily na obrannou fázi. 
Do velkých šancí se tak ani hosté z Ďolíčků ani 
teplické mužstvo nedostávaly. Během první 
půle tak fanoušci v AGC Aréně žádnou branku 
neviděli.
Do druhé půle vyslal trenér Jarošík místo Žáka 
Kodada, ale šance nejdříve měla Bohemka, 
jenže dvě její gólovky zastavil praporek rozhod-
čího, který nejprve signalizoval míč v  zázemí 
a vzápětí pak ofsajd. Další zápletku zápasu pak 
přinesla 56.  minuta, kdy se Grigar pokusil do 
rychlého brejku vyslat Kodada, toho už nemohl 
dostihnout Květ a  tvrdým skluzem ho poslal 
zezadu k  zemi. Rozhodčí Batík po krátkém 
váhání vytáhl červenou kartu a poslal Bohemku 
do oslabení. Žlutou kartou byl potrestán také 
Mareček, který se rozhodl Kodada mstít a rov-
něž vedoucí mužstva Bohemky Libor Koubek 
s trenérem brankářů Miroslavem Millerem. Pak 
už se přeci jen do šancí dostávali také domácí, 
Kodad pláchl obraně Bohemians a našel před 
brankářem Marečka, který provětral rukavice 
gólmana Valeše. Průvan v obraně hostů dělal 
opět také Gning, jehož nástřel z brankové čáry 
musel Valeš s vypětím sil zpacifikovat.
Srovnání počtu hráčů na hřišti pak přišlo 

v  83.  minutě, když Mareček dostal nepřesnou 
přihrávku v soupeřově polovině, tu mu sebral 
Jánoš a on ho zastavil jen za cenu druhé žluté 
a  následné červené karty. Další žlutou kartu 
pak dostal za faul na pravé straně Tomáš Von-
drášek z následného přímého kopu pak přišla 
v  85.  minutě pohroma, když Křapka na zadní 
tyči přetlačil Křišťana a  otevřel skóre utkání. 
V závěru utkání už si bohužel tepličtí hráči žád-
nou příležitost a podlehli tak Bohemce 0:1.

Branky: 85. Křapka.
ŽK: 58. Mareček, 62. Hyčka, 84. Vondrášek, 
89. Hybš – 23. Bartek, 65. Köstl, 90.+1. Valeš.
ČK: 83. Mareček – 56. Květ.
Rozhodčí: Batík – Horák, Dohnálek (Volek).
VAR, AVAR: Kocourek, Kříž.
Diváci: 3634.
FK Teplice: Grigar – Vondrášek, Knapík, 
Hybš – Hyčka (90. Procházka), Mareček, Jukl 
(68. Křišťan), Urbanec (61. Čerepkai) – Trubač – 
Gning, Žák (46. Kodad).
Bohemians Praha 1905: Valeš – Křapka, Köstl, 
Hůlka – Dostál, Jindříšek, Petrák (69. Jánoš), 
Kovařík (69. Nový) – Květ, Hronek (90. Beran) – 
Bartek (46. Mužík).
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ROZHOVOR

TOMÁŠ VONDRÁŠEK
Smutný byl po zápase obránce Teplic Tomáš Vondrášek. Nejenže jeho tým prohrál doma 
0:1 s Bohemians Praha 1905, teplický srdcař se navíc po utkání nechal vyprovokovat jedním 
z fanoušků, který ho urážel. „Fanoušci nadával sprostě, já se ohradil. Nebylo to sportovní chování. 
Nemyslel jsem to zle… Chtěl bych se za svoje chování omluvit,“ řekl před novináři.

Proč jste bez bodu?
Těžce se mi to hodnotí. Zápas to byl vyrovnaný. 
Lámalo se to s  červenou kartou. Nevím, co 
jsme hráli… Do té doby Bohemka více hrozilo, 
standardky smrděly. Připravovali jsme se na to, 
abychom to odbránili, ale tu rozhodující jsme 
neubránili. Neměli jsme šance, spíš pološance.
V přesilovce jste byli neškodní. Čím to?
Máte pravdu, nenašli jsme na soupeře recept. 
V kabině jsme si říkali, že to od nás bylo bez-
zubé, vůbec jsme se k  nim nedostali. Zodpo-
vědnost jsme přehazovali jeden na druhého, 
zbavovali jsme se míčů. Nebo jsme někdy 
naopak byli hrrr. Možná jsme si měli víc podr-
žet balon a soupeře unavit. V některých fázích 
jsme byli zbrklí. Byli to pidi chyby, které se 
nabalí… a pak je z toho to, co bylo – soupeře 
jsme neohrozili. Asi jsme urazili toho nahoře.
Obranné situace vám nejdou. Dostali jsme pět 
gólů z osmi z neubráněných defenzivních stan-
dardek.
Lámeme si s  tím hlavu, lámou si s  tím hlavu 
i trenéři. V týdnu jsme několikrát řešili, jakým 

stylem hrát a bránit to. Podle mě jsme ho našli, 
ale prostě jsme zase gól dostali ze standardky. 
Na mě ale jsme bránili dobře – když si vezmete, 
kolik Bohemka měla těch standardních situací. 
Bohužel jsme jí nabídli sami některé ty situace.
Co říkáte na vstup do ligy? Máte bod a jste dole.
Po Plzni jsme byli plní euforie, mohli jsme ji 
i porazit. Ale neznamená, že když jsme teď pro-
hráli, tak končí svět. Musíme tvrdě pracovat na 
trénincích, vyříkat si to, být k sobě upřímní. Jiná 
cesta není.
Pocitově to vnímáte jak? Kde vidíte, že jste 
zápasy ztráceli? Proč se vám nepodařilo navá-
zat na Plzeň?
Mě spíš mrzí ten Liberec. I  tam jsme dostali 
chyby po našich chybách. Plzeň je jiný level. Ale 
v Liberci nás soupeř k nim ani nedonutil. Podle 
mě teď proti Bohemce bylo vidět, že došlo ke 
změně. Bohužel nám nevyšla ta zásadní stan-
dardka.
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LIGA – 4. KOLO

OSTRAVA : TEPLICE 1:2 (1:1)
V sobotu vyrazil teplický tým na hřiště Baníku Ostrava, kde nastoupil v mírně pozměněné sestavě, 
v brance se objevil Filip Mucha, do zálohy naskočil místo vykartovaného Marečka Tomáš Kučera 
a do útoku se vedle Gninga postavil mladý Dominik Procházka.
První šanci celého zápasu měl domácí Baník, 
ale když propadl centr až k Buchtovi na zadní 
tyč, tak ten trefil jen přesně náruč Filipa Muchy. 
Skvělý zákrok musel vytáhnout teplický bran-
kář o  několik minut později proti stejnému 
hráči, který tentokrát mířil do odkryté svatyně, 
jenže Mucha se výborně přesunul a míč vykopl. 
Na druhé straně se ukázal Abdallah Gning, 
který obešel Frydrycha protáhl Laštůvku. 
V 19. minutě se poprvé měnilo skóre, Knapík si 
nejvýše vyskočil na roh Trubače a nedal domá-
címu brankáři šanci. Baník jako by byl brankou 
zaskočený, jenže vyrovnávací branku mu žlu-
tomodří doslova nabídli, zbytečně ztratili míč 
na pravé straně obrany, odkud se dostal ke 
Klímovi, který našel Kuzmanoviće, jenž srovnal. 
Hned vzápětí mohla Ostrava po stejné souhře 
otočit skóre, ale Kuzmanović tentokrát Muchu 
nepropálil.
Do druhého poločasu už trenér Jarošík nevy-
slal Dominika Procházku, kterého nahradil 
Ladislav Kodad, ale první šanci měla opět Ost-
rava, osamocený Kuzmanović naštěstí úplně 
minul míč. Pak však přišly také šance Teplic, 
nejprve z dálky tvrdě vypálil Jukl, jehož pokus 
musel Laštůvka vyrazit na roh, ze kterého měl 
následně obrovskou šanci Urbanec, jenž však 

překopl branku. Dlouho se poté hrálo bez 
větších šancí, ovšem v  80.  minutě předvedli 
svěřenci Jiřího Jarošíka akci jako z  partesu, 
na počátku byla skvělá kombinace Trubače 
s  Urbancem a  prvně jmenovaný naservíroval 
míč před branku Gningovi, který zaznamenal 
svou první ligovou branku. Srovnání měl na 
noze znovu Kuzmanović, ale pět minut před 
koncem vytasil další skvělý zákrok. Teplický 
tým tak dokázal na hřišti Baníku vydolovat 
veledůležité tři body do tabulky.

Branky: 37. Kuzmanović – 19. Knapík, 80. Gning.
ŽK: 33. Klíma, 42. Buchta, 45. Oulehla, 
45.+2. Kaloč, 68. Frydrych – 33. Hybš, 45. Gning, 
54. Jarošík, 75. Kodad.
Rozhodčí: Petřík – Kříž, Hurych (Dorušák).
VAR, AVAR: Berka, Vlček.
Diváci: 6008.
FC Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh, Frydrych, 
Pojezný, Fleišman – Kaloč (88. Takács), 
Pokorný – Jaroň (73. Tijani), Kuzmanović, 
Buchta (62. Šehić) – Klíma.
FK Teplice: Mucha – Vondrášek, Knapík, Hybš – 
Hyčka, Kučera (89. Dramé), Jukl, Urbanec – 
Trubač – Gning (90. Čerepkai), Procházka 
(46. Kodad, 90. Žák).
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ROZHOVOR

DANIEL TRUBAČ
Jedním z klíčových hráčů Teplic byl v sobotu Daniel Trubač. Podal parádní výkon, na vítězství 2:1 
měl lví podíl, protože přihrál Gningovi na vítězný gól.

Je to náhoda, že se vám opět povedlo vyhrát 
nad Baníkem na jeho hřišti?
Já si myslím, že na Baník docela umíme. Pama-
tuju si ale i zápasy doma, kdy jsme s ním pro-
hráli… Tak co k  tomu říct? Jsou to vyrovnané 
zápasy, láme se to vždy ke konci. Ale když budu 
mluvit za kabinu, tak se nám hraje dobře na 
Baník.
Co zlomilo zápas?
Naše zlepšená obrana. To je alfa a  omega 
posledních dvou zápasů. Kluci vzadu odvádí 
fantastickou práci. Dostat na Baníku jen jeden 
gól je úctyhodné. Počítám do toho i brankáře 
Muchu; jsem rád, že se mu ligový debut povedl, 
na šanci čekal dlouho. Je to výborný klučina.
Ale do šancí jste domácí pouštěli…
Ta útočná síla Baníku je obrovská. Přesto 
obrana a  gólman tomu výsledku hodně 
pomohli. Od toho jsme se mohli odrazit a udě-
lat výsledek, který se zrodil.
Góly jste dali po chybách Baníku…
Góly většinou padají po chybách. My jsme 
vzrůstem spíš malý tým, tak jsem rád, že se 
nám povedlo dát gól ze standardky. Konečně 
jsme z ní také skórovali, protože jinak jsme spíš 
inkasovali z  defenzivních standardek. Je fakt, 
že Baník nám to ulehčil, ale co jsem viděl, tak 
inkasuje zatím hodně, v  obraně má okénka. 
Toho jsme využili.
Byly ty standardky Baníku před zápasem u vás 
v kabině téma?
Připravili jsme se na ně dobře, jsem fakt moc 
rád, že to tam spadlo. Standardkám se věnu-
jeme, začali jsme jim věnovat celý trénink. 
Víme, že standardní situace můžou rozhodnout 
celý zápas, zvlášť v české lize.

Vy jste byl u rozhodující branky. Věděl jste, že 
bude lepší přihrát, nebo jste chtěl střílet?
Probliklo mi hlavou, že vystřelím, šlo by to 
na zadní tyč, ale neměl jsem balon v  ideál-
ním úhlu. Musel bych to asi zalomit na první 
tyč, nebo by to skončilo v rukavicích brankáře 
Laštůvky. Rozhodl jsem se proto nahrát. Kdo 
mě zná, tak ví, že nehrávám rád. Gningovi to 
pak trošku sjelo, ale jsem rád, protože míč šel 
do brány. Ale určitě to nebyl čistý kop. My měli 
proti Bohemce smůlu, prohráli jsme v posled-
ních minutách, teď se to naopak přiklonilo 
k nám.
Jak vám osobně se hrálo?
Docela dobře. Chvílemi jsem byl takový zafou-
kaný. Nevím, jestli z  toho  vzduchu… možná. 
Podnebí bylo takové, že se nedalo dýchat už 
když jsme byli na hotelu. Ale na balonu jsem 
byl, lepilo mi to, tak dobrý.
Tahle výhra vám asi hodně pomůže, že?
Po psychické stránce obrovsky! Ale přijde vni-
več, pokud neporazíme za týden doma Zlín. 
Nebo s ním aspoň neuhrajeme bod. Potřebu-
jeme každý bod, protože víme, že na konci sou-
těže se to pak strašně těžko honí. Už minulý rok 
byl těžký, nechceme to zažít zase.
Co říkáte tomu, že jste tipování na jasného 
sestupujícího? Jak se vám hraje s  tímto vědo-
mím?
Mně se s tím hraje době. Já si dávám do hlav, 
že v očích veřejnosti jsme tým, který nemá co 
ztratit. Myslím tím mimo náš region. To si vždy 
říkám, uklidňuje mě to. O to víc šťastný jsem, 
když vyhrajeme. Vlastně mě ten tip motivuje.
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POMÁHÁME
NADAČNÍ FOND FK TEPLICE 
POŘÍDIL TOMÁŠOVI 
REHABILITAČNÍ MOTOMED
Další, komu Nadační fond FK Teplice v minulých dnech pomohl, byl pan Tomáš z Petrovic. Tomáš si 
ve svých šestnácti letech při skoku do vody zlomil krční obratle a následně ochrnul od hlavy dolů.
Po hospitalizaci v  nemocnici následovaly 
pobyty na Spinální rehabilitační jednotce 
Fakultní nemocnice v  Motole a  v  Rehabilitač-
ním ústavu Kladruby, kde díky pravidelnému 
cvičení a posilování částečně rozhýbal své ruce.
Pro Tomáše je zároveň nesmírně důležité i pro-
tahování a cvičení nohou. Proto nadační fond 
oslovil s prosbou o zakoupení rehabilitačního 
motomedu. „Ten mu byl předán zástupci naší 
partnerské společnosti Rehabcare.cz, která jej 
díky finančnímu příspěvku Nadačního fondu 
FK Teplice ve výši 25 500 Kč, pro něj pořídila,“ 
říká CSR manažer FK Teplice Vilém Kunz.
Tomáš po úspěšně zvládnuté maturitě nastu-

puje ke studiu na ČVUT v Praze, protože s ním 
zde již nebude moci cvičit jeho rodina, tak 
mu právě rehabilitační motomed může velmi 
pomoci. „Jsme moc rádi, že jsme mohli Tomá-
šovi pomoci. Je obdivuhodné, s jakou vervou se 
pere s životními nástrahami. Držíme Tomášovi 
moc palce na všech frontách, včetně jeho stu-
dia na vysoké škole v Praze,“ popřál mu před-
seda správní rady Nadačního fondu FK Teplice 
Martin Kovařík.

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 FK TEPLICE 
A SKUPINA OLPE POŘÍDILI 
BOHOUŠOVI CHYTRÉHO 
HLASOVÉHO ASISTENTA
Nadační fond FK Teplice spolu se skupinou OLPE se rozhodli pomoci Bohoušovi z Teplic, který 
od svých třiceti osmi let statečně zápasí s roztroušenou sklerózou. Společně mu pořídili za téměř 
60 tisíc korun chytrého hlasového asistenta – tzv. zařízení mouthmouse.
„Toto zařízení, které se skládá z centrální jed-
notky, ovládání hlavou, aplikace a  zvonku, 
pomáhá Bohoušovi být o  kousek dál samo-
statnosti. Pro Bohouše je toto zařízení „malý 
zázrak“ a  velmi mu zkvalitní jeho těžký život. 
Byť bere mnoho věci s nadhledem, sama vím, 
že ta úplná závislost pro něj úplně jednoduchá 
není,“ přiblížila manželka Jindřiška.
„Bohumil Samek je dlouholetým fanouškem 
FK  Teplice a  navíc byl v  minulosti více než 
deset let vedoucím mládežnických mužstev, za 
něž hráli i oba dva jeho synové. Jsme moc rádi, 
že jsme Bohoušovi mohli také pomoci. Zároveň 

si velmi vážíme toho, jak podporuje dlouho-
době nejen náš klub, ale i  náš nadační fond, 
na jehož transparentní účet pravidelně zasílá 
své finanční dary,“ říká předseda správní rady 
Nadačního fondu FK Teplice Martin Kovařík.
Na pořízení tohoto zařízení přispěla svým 
darem ve výši 20 tisíc korun i  skupina OLPE. 
„Snažíme se od samého začátku podporovat 
aktivity Nadačního fondu FK Teplice. Pomoc 
Bohoušovi, který byl navíc v minulosti i jedním 
z prvních zaměstnanců naší firmy, byla pro nás 
samozřejmostí,“ dodal Oldřich Slavík ze sku-
piny OLPE.



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

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



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

@fortunaligacz

.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 

www.

KUZMANOVIČ

MATĚJOVSKÝ

ZORVAN

VAN BUREN

KOLÁŘ

TECL

PUŠKÁČ

FCB

MBL

OLO

LIB

ZLN

SLA

BOH

TEP

ACS

SLO

CEB

FKJ

PCE

HKR

54 %

39 %

55 %

20 %

40 %

86 %

20 %

31 %

35 %

32 %

71 %

56 %

42 %

50 %

MUCHA

ČVANČARA

SIŇAVSKIJ

HAVEL

POLIDAR

BUDINSKÝ

VLKANOVA

1:2
1:3
1:2
1:1
2:2
7:0
1:2

HRÁČI UTKÁNÍ 4. KOLA Výherci s�procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu



NOVÉ SÉRIE SBĚRATELSKÝCH 
KARET JE TADY! 

V prodeji na sportzoo.sk
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SOUPEŘ

FC TRINITY 
ZLÍN

Brankáři
17 Stanislav Dostál 20. 06. 1991
1 Matej Rakovan 14. 03. 1990
44 Jan Šiška 31. 01. 1998

Obránci
31 Lukáš Bartošák 03. 07. 1990
14 Martin Cedidla 22. 11. 2001
7 Martin Fillo 07. 02. 1986
5 Adam Hloušek 20. 12. 1988
28 Jakub Kolář 16. 01. 2000
27 Patrik Kulíšek 14. 05. 2003
26 Václav Procházka 08. 05. 1984
2 Dominik Simerský 29. 09. 1992

Záložníci
18 Vachtang Čanturišvili 05. 08. 1993
29 Adam Číž 16. 05. 2003
6 Joss Didiba 07. 11. 1997
23 Jan Hellebrand 02. 03. 2002
33 Marek Hlinka 04. 10. 1990
22 Lukáš Hrdlička 03. 04. 2001
8 Robert Hrubý 27. 04. 1994
68 Jakub Janetzký 12. 06. 1997
9 Rudolf Reiter 28. 09. 1994
12 David Tkáč 06. 07. 2002

Útočníci
20 Libor Bobčík 08. 08. 2002
11 Youba Dramé 16. 01. 1998
15 Antonín Fantiš 15. 04. 1992
10 Lamin Jawo 15. 03. 1995
72 Nedeljko Kovinič 07. 02. 2002
34 Johnson Owusu 05. 08. 1998
21 Jan Silný 15. 02. 1995
77 Vukadin Vukadinovič 14. 12. 1990

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Bilance ČR: 30 | 16 – 4 – 10 | 43:32
Bilance doma: 15 | 12 – 2 – 1 | 31:12

Poslední vzájemný zápas
FC Fastav Zlín : FK Teplice 3:0 (3:0)
Branky: 3. Čanturišvili, 7. Vukadinovič, 
36. Cedidla.
Rozhodčí: Szikszay – Váňa, Volf – Franěk 
(video).
ŽK: Dramé – Shejbal.
Diváci: 3021.
Zlín: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Simerský, 
Procházka – Conde – Dramé (82. Jawo), Hrubý 
(59. Fantiš), Janetzký (82. Fillo), Čanturišvili 
(82. Hellebrand) – Vukadinovič (66. Reiter). 
Trenér: Kalivoda.
Teplice: Grigar – Chaloupek (34. Shejbal), 
Tijani, Vondrášek – Hyčka, Kodad, Ljevakovič 
(46. Žitný), Boljevič (55. Prošek) – Vobecký 
(46. Sunzu) – Žák (65. Ledecký), Sejk. Trenér: 
Jarošík.

Poslední vzájemné zápasy
2021/2022 Zlín : Teplice 3:0
2021/2022 Teplice : Zlín 4:1
2021/2022 Zlín : Teplice 3:0
2020/2021 Teplice : Zlín 0:0
2020/2021 Zlín : Teplice 2:3
2019/2020 Teplice : Zlín 4:1
2019/2020 Teplice : Zlín 2:1
2019/2020 Zlín : Teplice 1:0
2018/2019 Teplice : Zlín 2:1
2018/2019 Zlín : Teplice 1:0
2017/2018 Teplice : Zlín 2:1
2017/2018 Zlín : Teplice 2:0
2016/2017 Zlín : Teplice 0:2
2016/2017 Teplice : Zlín 2:0
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MLÁDEŽ
DĚTI PROŽILY KOUZELNOU NOC 
NA STÍNADLECH
Pro všechny malé fotbalistky a fotbalistky z Teplic a okolí ve věku od pěti do devíti let byla 
v sobotu na Stínadlech připravena speciální akce „Kouzelná noc Na Stínadlech“, která zahrnovala 
našlapaný program plný zážitků pro mladé naděje.
Vše začalo pro více než čtyři desítky dětí 
v sobotu v 17:00 fotbalovými soutěžemi, které 
se kvůli špatnému počasí odehrávali na ochozu 
stadionu. Po fotbalovém programu pak násle-
dovala prohlídka zákulisí AGC Arény, malí fot-
balisti a  fotbalistky se tak dostali například 
do kabiny A mužstva, síně slávy nebo do press 
centra, kde probíhají tiskové konference.
V  19:00 byla připravena večeře a  následovalo 
promítání na velkoplošné obrazovce stadinu, 
kde na děti čekal kreslený film Tajemný život 
mazlíčků. Ve 22:00 se pak šlo spát do stanů, 
které byly postaveny na umělé trávě v prostoru 
střídaček, děti si tak mohly prožít opravdovou 

noc na Stínadlech!
Program ale nekončil ani sobotním večerem, 
ráno totiž byla připravena snídaně, po které 
přišlo překvapení. Tím byl turistický vláček 
Humboldt, jenž provozuje VisitTeplice. Ten děti 
vyzvedl a udělal jim okružní jízdu po Teplicích, 
pak už byl konec celé povedené akce, ze které 
si děti odnesly mnoho zážitků. „Akce se poda-
řila i v rámci jejího druhého ročníku, moc nás 
těší zvýšený zájem dětí a rodičů, protože jsme 
oproti loňskému roku měli více než dvojnáso-
bek účastníků,“ říká sekretář mládeže FK Tep-
lice Tomáš Künzl.
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MLÁDEŽ
DRÁŽĎANY VÍTĚZEM MEMORIÁLU 
TOMÁŠE KAMENÍKA
Vítězem 34.ročníku MEMORIÁLU TOMÁŠE KAMENÍKA, tradičního turnaje pro starší žáky věkové 
kategorie U14, se stali mladé naděje německého fotbalového klubu SG DYNAMO DRESDEN 
se ziskem 10 bodů s bilancí tří vítězství a jedné remízy s celkovým skóre 8:1.
Vítězem 34.ročníku MEMORIÁLU TOMÁŠE KAME-
NÍKA, tradičního turnaje pro starší žáky věkové 
kategorie U14, se stali mladé naděje němec-
kého fotbalového klubu SG DYNAMO DRESDEN 
se ziskem 10 bodů s bilancí tří vítězství a jedné 
remízy s celkovým skóre 8:1.
Stříbrné medaile získali hráči FK PŘÍBRAM, kteří 
získali jen o  jediný bod méně (9) a  dokázali 
vstřelit na turnaji v  celkovém součtu nejvíce 
branek (13).
Bronz nakonec patří do rukou hráčů FK ÚSTÍ 
NAD LABEM se ziskem 4 bodů a s bilancí 1 – 1 – 
2 s celkovým skóre 4:10.

Domácí tým FK TEPLICE U14 skončil na koneč-
ném 5.místě se ziskem 2 bodů za 2 bezbrankové 
remízy, když se díky lepšímu skóre před něj 
dostal ještě také VÝBĚR ÚSTECKÉHO KFS, který 
měl na svém kontě stejně jako mladí Skláři 2 
remízy, ale dokázal svým soupeřům vstřelit 
navíc 2 branky.
Nejlepším brankářem 34.ročníku Memoriálu 
Tomáše Kameníka byl vyhlášen FRANTIŠEK 
NYPL z FK Ústí nad Labem.



www.tiskarnakb.cz

Již 30 let Vám děláme pomyšlení.

TISKÁRNA K & B, s.r.o.

Ľudovíta Štúra 2456
434 01 Most
Česká republika

JUBILEUM
PETR FOUSEK OSLAVIL 
50. NAROZENINY
Bývalý vynikající záložník a nynější trenér dorosteneckého týmu Teplic v kategorii U18 Petr 
Fousek oslavil nedávno své padesáté narozeniny. Celý klub mu tímto k význanému životnímu 
jubileu přeje všechno nejlepší!
Fousek přišel do Teplic v létě 1996 z Bohemians 
Praha a  ihned se zařadil do základní sestavy. 
Žlutomodrý dres oblékal až do konce ročníku 
2000/2001, kdy zamířil na zahraniční angažmá 
do Jižní Korei do týmu Chunnam Dragons. 
Během angažmá v Teplicích tak zažil například 
druhé místo v nejvyšší soutěži nebo pohárové 
zápasy s Dortmundem. Po návratu z Asie nastu-
poval za Ústí nad Labem, kde později odstarto-
val i svou trenérskou kariéru.
V  Teplicích je nyní hlavním koučem dorostu 
U18, se kterým ovládl v minulé sezóně Českou 
divizi dorostu a  stal se také vítězem ocenění 
Sklář roku v Ceně Františka Arnolda pro nejlep-
šího trenéra.
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partneři utkání




