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Sklo pro architekturu  
a interiérový design

Thermálium, Teplice

ADMIR LJEVAKOVIĆ VSTUPUJE 
DO SÍNĚ SLÁVY FK TEPLICE
Legendární bosenský záložník a stále ještě kapitán a hrající asistent trenéra B mužstva Admir 
Ljevaković bude před utkání s pražskou Spartou uveden do Síně slávy FK Teplice.
Ljevaković přišel z Bosny a Hercegoviny na Stí-
nadla v létě 2007, první ligový zápas si připsal 
v září tohoto roku a svou nekompromisní hrou 
a zápalem si okamžitě získal srdce fanoušků. Se 
svou rodinou se navíc v Teplicích usadil a není 
snad nikdo, kdo by ho tu pro jeho srdečnou 
povahu neměl rád.
Za A mužstvo FK Teplice nastoupil do 306 ligo-
vých zápasů! V  rámci české nejvyšší soutěže 

je rekordmanem v  počtu startů odehraných 
hráčem z ciziny a současně také členem Klubu 
legend. S ligovou kariérou se rozloučil při Roz-
lučce legend v závěru minulé sezóny, ale stále 
zůstává aktivním hráčem a  současně asisten-
tem trenéra u třetiligového B mužstva v České 
fotbalové lize, je také členem dozorčí rady 
Nadačního fondu FK Teplice.



4 | žlutá modrá



žlutá modrá | 5

ROZHOVOR

TOMÁŠE KUČERA
Tomáš Kučera patřil v zápase s Jabloncem k nejlepším hráčům na hřišti, vrátil se na svou 
oblíbenou pozici do středu zálohy, odkud dirigoval výhru žlutomodrých.

Co říkáš tomu obratu s Jabloncem?
Jsem z  toho nadšený, protože jsme tu moc 
zápasů neotočili. Po důrazném vyříkání toho, 
jak to nemá vypadat po první půli, jsme zvedli 
hlavy a vyšlo nám to.
Čím jste Jablonec ve druhém poločase pře-
hráli?
Já si nemyslím, že bychom je vyloženě přehráli, 
stejně jako si nemyslím, že by o  ni v  prvním 
poločase vyloženě přehráli nás. Nějakým sty-
lem jsme tam vytvořili na jejich obranu větší 
tlak, z čehož vyplynuly šance, se kterými jsme 
si dobře poradili. Stejně jako oni si s  nimi 
dobře poradili v první půli po našich chybách. 
V druhé půli jsme si za tím víc šli.
Polepšili jste si v tabulce touto výhrou…
Já nejsem ten typ, co by pořád sledoval 
tabulku. Zajíci se počítají až po honu, ale osm 
bodů je v  této situaci asi dobrých, teď by to 
chtělo aspoň ještě tři body do reprezentační 
přestávky.
Cítili jste tlak po té vysoké pořážce
Trenéři nám to po té Slavii zdůrazňovali, že 
musíme nyní zamakat, ale já jsem si tlak nepři-
pouštěl, pořád je to hlavně začátek sezóny.
Jak je pro vás tahle výhra důležitá?
Já jsem hlavně rád, že jsme vyhráli poprvé 
doma, protože se Zlínem ani Bohemkou jsme 

nedali gól, tak jsem rád, že jsme i  našim 
fanouškům zase ukázali, že v nás něco je.
Vrátil jsi se také do středu záložní řady…
Minulou sezónu jsem nastupoval v té trojce víc 
na kraji, což mi asi víc vyhovuje. Teď mě trenér 
dal na Baníku do zálohy a myslím, že se mi ten 
zápas asi docela povedl. V záloze se cítím přeci 
jen o něco lépe, protože tam hraju celý život. 
Myslím, že svoje zkušenosti víc uplatním tam, 
ale budue hrát, kam mě trenér postaví.
Jak hodně vám pomáhá Abdallah Gning 
v útoku?
Je tam hodně cítit, občas je škoda jazykové 
bariéry, protože je někdy složitější mu vysvět-
lit, co se po něm chce. Dává góly, na nějaké 
nahrál, takže jinak ho nemůžeme než pochválit. 
Zaměstnává obránce, je tam cítit!
Poprvé nastoupil také Daniel Fila…
Byl tu s námi jeden den a hned šel hrát, navíc 
v týmu, který hraje dole, takže je to něco jiného 
než ve Slavii, ale je to mladý kluk, velký talent, 
takže určitě bude mít hodně příležitostí ukázat, 
co v něm je.
Nyní vás čeká Sparta, jak se těšíš?
Já tyhle zápasy mám rád, v  takových se může 
člověk jen ukázat. Určitě to bude dobrý zápas, 
přijde hodně lidí, takže věřím, že nám to vyjde, 
ale samozřejmě se může stát všechno.
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LIGA – 7. KOLO

TEPLICE : JABLONEC 3:2 (1:2)
Trenér Jiří Jarošík v dalším domácím zápase proti Jablonci hned využil nováčka v týmu Daniela 
Filu, který v pátek přišel na hostování ze Slavie a vytvořil útočné duo s Abdallahem Gningem. 
Doprostřed zálohy se vysunul Tomáš Kučera a na středního stopera se po pauze vynucené nemocí 
vrátil Jan Knapík.
Teplice se v utkání dostaly brzy do vedení, když 
Trubač posunul míč do křídla na Hyčku, který 
centrem našel přesně nabíhajícího Urbance 
a  ten hlavičku poslal mimo dosah bran-
káře Hanuše. Vyrovnání ovšem také netrvalo 
dlouho, když se po závaru v šestnáctce a těsně 
před ní dostal míč až k  Chamostovi, který 
v pádu tečoval míč mimo Muchův dosah a srov-
nal v  18.  minutě. Ještě do poločasu dokázal 
Jablonec skóre otočit, když Martinec na zadní 
tyči dokázal dostat hlavou míč za záda Muchy. 
Navíc mohlo být ještě hůř, protože v nastave-
ném čase se prosadil Hübschman, naštěstí 
však jen z ofsajdové pozice.
Do druhého poločasu udělal trenér Jiří Jarošík 
dvě změny, v  kabině zůstali Fila s  Křišťanem 
a místo nich šli do hry Žák a  Jukl. Poločasový 
průvan v  teplické týmu jako by zafungoval 
a  domácí se hrnuli za vyrovnáním. To přišlo 
v  63.  minutě, když se standardní situace Tru-
bače dostala od Gninga k Žákovi a ten se štěs-
tím procpal míč do sítě. O  tři minuty později 
navíc bylo ještě lépe, Jukl vysunul do vápna 
Gninga, ten nekompromisní ranou pod břevno 
otočil skóre a připsal si druhou ligovou branku 
v kariéře. Čtvrhodiny před koncem pak Malinský 

dojel brankáře Muchu a dle posledních nasto-
lených trendů viděl ihned červenou kartu, takže 
žlutomodří dohrávali proti deseti. V samotném 
závěru mohl ještě navýšit skóre Kučera, jehož 
tvrdá rána letěla těsně nad branku. Hned vzá-
pětí pak došlo také na druhé vyloučení, když 
Jovović viděl druhou žlutou kartu a  také čer-
venou kartu. Pak už tepličtí hráči dovedli zápas 
do vítězného konce a po velkém obratu si při-
psali do tabulky tři body.

Branky: 8. Urbanec, 63. Žák, 66. Gning – 
18. Chramosta, 40. Martinec.
ŽK: 45+3. Hybš – 21. Jovović, 34. Polidar.
ČK: 76. Malinský, 90. Jovović.
Rozhodčí: Klíma – Hrabovský, Vyhnanovský 
(Ulrich).
VAR, AVAR: Neuberg, Míka.
Diváci: 2223.
FK Teplice: Mucha – Vondrášek, Knapík, Hybš – 
Hyčka (61. Shejbal), Kučera, Křišťan (46. Jukl), 
Urbanec – Trubač (90. Kodad) – Gning 
(86. Dramé), Fila (46. Žák).
FK Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, 
Heidenreich, Polidar – Hübschman 
(70. Ikaunieks) – Jovović, Houska, Šulc, Souček 
(70. Malinský) – Chramosta (63. Chramosta).
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ROZHOVOR

JIŘÍ JAROŠÍK
Trenér Teplic Jiří Jarošík v sobotu večer slavil výhru svých barev nad Jabloncem (3:2), v neděli 
nad ránem byl pak u porodu své ženy Zlaty, které se narodila dcerka. Gratulujeme! Pojďme se 
ale podívat na tiskovou konferenci po důležitém ligovém duelu. Se žlutomodrými to dlouho 
nevypadalo dobře, pak ale nepříznivý vývoj otočili a do tabulky zapsali důležité vítězství.

Jaké máte pocity po obratu?
Pocity jsou takové, že se člověk ani neraduje. 
Jsou to obrovské nervy pro nás všechny, jsme 
pod tlakem. Když pak dáme gól, tak ani moc 
nejásáme. Pro nás to byl zápas, který jsme 
chtěli zvládnout; se soupeřem, který je pod 
námi, jsme nechtěli prohrát. První půle byla 
katastrofální, málokdo věřil, že to otočíme. 
Možná mi to, že jsme vyhráli, dojde později, 
možná až další den.
Fanoušci roztáhli transparent Dnes mlčíme, 
šetříme se na Spartu. Viděl jste ho?
Viděl. Souhlasím s fanoušky, že by chtěli vidět 
hrát Teplice nebo kohokoliv jiného v  plné 
sestavě. Ve finále, a  teď budu chytrý, to vyšlo 
krásně, tak jsme to chtěli a  vymýšleli. Řekl 
jsem, že chápu fanoušky, na druhou stranu by 
oni měli chápat nás. Kádr nemáme široký, není 
doplněný. Po Slavii nás čekal důležitý zápas 
už za tři dny, proto jsme se rozhodli některé 
hráče šetřit. V  Edenu naše hra nebyla žádná, 
ani výsledek. Chápu fanoušky, že je to naštvalo.
Čekal jste, že si naběhnete?
Ano, to je jasné. Už o  půli jsem slyšel hlasy 
„proč nehrajete, na co odpočíváte“. Teď to vyšlo 
dobře, ale kdyby nevyšlo, tak budeme za ještě 
větší hlupáky. Jsme rádi, že nám ten tah vyšel.
Do základu jste postavil nováčka Filu, ale 
o půli jste ho stáhl. Proč?
My v  první půli nehráli dobře. On se svezl 
s  výkonem všech hráčů. Do druhé půle jsme 
nastoupili víc nažhaveni, udělali jsme změny, 
pomohly. U  hráčů byla vidět vůle, srdíčko, 
touha s  tím něco dělat. Za to před nimi sme-
kám.

Máte osm bodů, což není extra bilance, 
ale aspoň trošku klidní být můžete…
Teď máme dva dny volno, tak budeme odpočí-
vat a těšit se na další zápas. Další kola budou 
zase strašně vypjatý, důležitý. Takhle to v Tepli-
cích bude pořád. My nebudeme nikoho porážet 
tři nula, nebudeme mít sérii pěti výher. Bude 
to nahoru a dolů. Takhle jsem to říkal vedení.
Zase vás trápili standardky…
Souhlasím. Ale je tam celá řada věci, nejen 
standardky. My dáme gól, slušně do toho 
vstoupíme, ale přenecháme soupeři iniciativu, 
dvě branky mu nabídneme na zlatém pod-
nose. Bylo super, že jsme to otočili, ale celkově 
musíme hrát lépe.
Na druhou stranu musíme pochválit Gninga, 
s Žákem dobře pracovali.
Ano, fungovalo to pak ve druhé půli lépe. Při-
spěl k tomu i Urbanec – zklidnil hru, byl přesný, 
vycházely mu kličky. Ale bylo to až ve druhé 
půli, přidali se i jiní hráči. Nás trápilo, že nám 
v  první půli nezahráli herní hráči. Když neza-
hrají, tak nebude hrát celý tým. Moc to nešlo 
Trubymu, na Křišťanovi byl vidět zápas na Sla-
vii, kde do toho dal vše.
Co se dělo o přestávce? Prý jste byl hlučnější…
Byla bouřka. A  zasloužená. Trošku jsme něco 
zlomili, takže ty tabule budeme muset nafa-
sovat ve větším počtu, budeme na ně mít 
množstevní slevu. (smích). No, na pochvalu to 
nebylo. Říkal jsem si, jestli mám něco říkat, 
nebo vybouchnout. Vybouchnul jsem a  klu-
kům to asi pomohlo. Také oni si řekli něco mezi 
sebou.
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NOVINKY
NA ROČNÍ HOSTOVÁNÍ 
PŘIŠEL DANIEL FILA
Teplický tým v minulém týdnu získal dlouho žádanou posilu do útočné řady. Na hostování do 
konce soutěžního ročníku přišel útočník Daniel Fila z pražské Slavie.
Mladý odchovanec Zbrojovky Brno přestoupil 
v  létě 2021 do Mladé Boleslavi, kde na sebe 
během podzimu upoutal pozornost čtyřmi 
ligovými brankami a jednou pohárovou, proto 
se již v  zimě stěhoval do pražského Edenu. 
V nabitém kádru sešívaných zatím zvládl šest-
náct soutěžních utkání s  bilancí dvou branek 
a dvou asistencí. V letošním ročníku zasáhl do 
dvou zápasů v  předkolech Konferenční ligy, 
ve kterých vstřelil jeden gól, dvakrát nasko-
čil také v  ligové soutěži (naposledy ve středu 
proti našemu týmu) a jednou si zahrál druhou 
nejvyšší soutěž za B mužstvo Slavie, za které 
skóroval a  přihrál na gól. „Naším cílem bylo 
přivést ještě jednoho kvalitního útočníka do 
kádru, po tom co padla původně domluvená 
varianta z jiného klubu, tak jsme rozjeli jednání 
na více frontách a nyní se podařilo dotáhnout 
příchod právě Daniela. Věříme, že pro nás bude 

velkou posilou, která nám v  sezóně pomůže,“ 
říká sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Daniel Fila nastupuje také za reprezentační 
jednadvacítku, kterou brzy čeká baráž o účast 
na Mistrovství Evropy. Během kvalifikačních 
bojů zasáhl do osmi zápasů, ve kterých čty-
řikrát skóroval a  dvakrát si připsal asistenci. 
„Moc se do Teplic těším, bude to pro mě zase 
další výzva. Jsme moc rád, že příchod dopadl 
a věřím, že pomůžu já Teplicím a Teplice zase 
mně. Doufám, že se nám bude dařit a budeme 
úspěšní,“ sděloval hned po svém příchodu 
vytáhlý útočník.
Daniel Fila už zasáhl do posledního zápasu 
s Jabloncem. Na Stínadlech bude hostovat do 
konce sezóny 2022/23, ale Slavia má možnost 
si ho v zimní přestávce stáhnout zpět do svého 
kádru. Na svém teplickém dresu bude nosit 
číslo 15.
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POMÁHÁME
NADAČNÍ FOND FK TEPLICE 
PODPOŘIL TEPLICKÝ SPOLEK 
SENIORŮ ZVONKOHRA
Nadační fond FK Teplice tentokrát pomáhal teplickým seniorům. Spolku Zvonkohra z.s. zakoupil 
novou tiskárnu a vedle toho finančním darem ve výši 5 tisíc korun přispěl i na koupi notebooku, 
nezbytného pro zdárnou realizaci jejich nového projektu Tady žijeme.
„Moc si vážíme dlouhodobé spolupráce s tep-
lickým spolkem Zvonkohra, ať již se týká 
například fotbalu v chůzi či besed pro seniory 
s  bývalými legendárními hráči našeho klubu 
Žlutomodré vzpomínky. Jsme velmi rádi, že 
jsme mohli finančně podpořit i  tento jejich 
nový projekt“, říká předseda správní rady 
Nadačního fondu FK Teplice Martin Kovařík.
„Děkujeme upřímně a s úctou FK Teplice a NF 
FKT za podporu aktivit našeho spolku seniorů 

a zároveň i finanční pomoc při realizaci našeho 
projektu Tady žijeme“, doplňuje předsedkyně 
spolku Zvonkohra Helena Voctářová.

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

16 
Hyčka Alois 

Obránce | 22. 7. 1990

25 
Gning Abdallah 

Útočník | 29. 9. 1998

4 
Chaloupek Štěpán 
Obránce | 8. 3. 2003

17 
Vondrášek Tomáš 

Obránce | 26. 10. 1987

26 
Urbanec Jakub 

Záložník | 27. 4. 1992

6 
Kodad Ladislav 

Záložník | 23. 4. 1998

18 
Čerepkai Roman 

Útočník | 6. 4. 2002

27 
Kučera Tomáš 

Záložník | 20. 7. 1991

72 
Mucha Filip 

Brankář | 4. 6. 1992

7 
Hybš Matěj 

Obránce | 3. 1. 1993

19 
Jukl Robert 

Záložník | 28. 10. 1998

Jarošík Jiří 
Hlavní trenér

Hunal Tomáš 
Asistent trenéra

Verbíř Pavel 
Vedoucí mužstva

Jamrich Ladislav 
Asistent trenéra

24 
Procházka Dominik 
Útočník | 25. 1. 2002



Internetová 
soupiska ZDE

SOUPISKA

FK TEPLICE
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10 
Křišťan Jakub 

Záložník | 5. 7. 2002

20 
Trubač Daniel 

Záložník | 17. 7. 1997

30 
Grigar Tomáš 

Brankář | 1. 2. 1983

11 
Žák Filip 

Útočník | 1. 9. 1995

21 
Čičovský Adam 

Záložník | 8. 12. 2002

33 
Nsunzu Ngosa 

Záložník | 19. 7. 1998

12 
Hora Jakub 

Obránce | 3. 3. 2001

22 
Shejbal Jan 

Obránce | 20. 4. 1994

44 
Dramé Soufiane 

Obránce | 27. 2. 1996

15 
Fila Daniel 

Útočník | 21. 8. 2002

28 
Knapík Jan 

Obránce | 11. 12. 2000

23 
Mareček Lukáš 

Záložník | 17. 4. 1990

Aleksijević 
Petar 

Trenér brankářů

Chrobák Marek 
Kondiční trenér

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.
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HRÁČI UTKÁNÍ 7. KOLA Výherci sprocenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

@fortunaligacz

.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 
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NA VÝKON



ligovyfanshop.cz

LIGOVÝ FANSHOP



NOVÉ SÉRIE SBĚRATELSKÝCH 
KARET JE TADY! 

V prodeji na sportzoo.sk
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SOUPEŘ

AC SPARTA 
PRAHA

Brankáři
29 Milan Heča 21. 03. 1991
77 Dominik Holec 28. 07. 1994
1 Florin Nita 03. 07. 1987
24 Vojtěch Vorel 18. 06. 1996

Obránci
3 Ondřej Čelůstka 18. 06. 1989
17 Casper Højer 20. 11. 1994
19 Jan Mejdr 11. 05. 1995
27 Filip Panák 02. 11. 1995
2 Martin Suchomel 11. 09. 2002
25 Asger Sørensen 05. 06. 1996
32 Andreas Vindheim 04. 08. 1995
41 Martin Vitík 21. 01. 2003
4 Patrik Vydra 20. 06. 2003
28 Tomáš Wiesner 17. 07. 1997
30 Jaroslav Zelený 20. 08. 1992

Záložníci
13 Kryštof Daněk 05. 01. 2003
26 Jan Fortelný 19. 01. 1999
22 Lukáš Haraslín 26. 05. 1996
15 Jakub Jankto 19. 01. 1996
10 Adam Karabec 02. 07. 2003
- Ladislav Krejčí 05. 07. 1992
37 Ladislav Krejčí 20. 04. 1999
11 Martin Minčev 22. 04. 2001
8 David Pavelka 18. 05. 1991
21 Jakub Pešek 24. 06. 1993
16 Michal Sáček 19. 09. 1996
18 Lukáš Sadílek 23. 05. 1996

Útočníci
7 Tomáš Čvančara 13. 08. 2000
14 Václav Drchal 25. 07. 1999
39 Lukáš Juliš 02. 12. 1994
9 Jan Kuchta 08. 01. 1997
20 Vojtěch Patrák 18. 06. 2000

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Bilance ČR: 52 | 9 – 16 – 27 | 46:84
Bilance doma: 26 | 5 – 13 – 8 | 23:31

Poslední vzájemný zápas
FK Teplice : AC Sparta Praha 0:3 (0:0)
Branky: 47. a 65. Čvančara, 58. Vitík.
Rozhodčí: Machálek – Paták, Vodrážka – 
Ondráš (video).
ŽK: Tijani – Höjer.
Diváci: 10.063.
Teplice: Grigar – Kučera, Tijani, Vondrášek – 
Hyčka, Mareček (68. Nsunzu), Knapík, Boljevič 
(50. Prošek) – Žitný (50. Kodad), Trubač – Žák 
(79. Ledecký). Trenér: Jarošík.
Sparta: Holec – Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer – 
Pešek (64. Haraslín), Sáček (86. Pavelka), 
Ladislav Krejčí II, Dočkal (73. Karabec), Hložek 
(86. Ladislav Krejčí I) – Čvančara (73. Pulkrab). 
Trenér: Vrba.

Poslední vzájemné zápasy
2021/2022 Sparta : Teplice 0:3
2021/2022 Teplice : Sparta 4:2
2020/2021 Teplice : Sparta 7:2
2020/2021 Sparta : Teplice 0:1
2019/2020 Teplice : Sparta 3:0
2019/2020 Sparta : Teplice 1:1
2018/2019 Teplice : Sparta 0:1
2018/2019 Sparta : Teplice 0:4
2017/2018 Sparta : Teplice 1:1
2017/2018 Teplice : Sparta 3:0
2016/2017 Teplice : Sparta 2:1
2016/2017 Sparta : Teplice 0:0
2015/2016 Sparta : Teplice 1:1
2015/2016 Teplice : Sparta 3:1
2014/2015 Teplice : Sparta 1:0
2014/2015 Sparta : Teplice 0:0
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PŘÍPRAVKY
U9: SOUSTŘEDĚNÍ 
V ROUDNICI NAD LABEM
Koncem prázdnin se vydalo 15 žlutomodrých nadějí na soustředění do areálu SK Roudnice nad 
Labem, kde pod vedením zkušených trenérů Tomáše Künzla a Petra Vandrovce odstartovali 
přípravu na další sezonu.
Vedoucí mužstva Jiří Volenec nám podrobně 
popsal den po dni jak celé soustředění katero-
gie U9 (ročník 2014) probíhalo:
Den 1.
Po rozloučení s  rodiči vyrazila ve 14:00 žluto-
modrá parta od domovského stadionu auto-
busem směr Roudnice nad Labem. Po příjezdu 
do již známého prostředí v  Roudnici, které si 
někteří pamatovali z  minulého léta, se kluci 
ubytovali a v  16:00 shlédli společně s  trenéry 
vítěznou fotbalovou bitvu A týmu s ostravským 
Baníkem. O  to víc natěšeni na první trénink 
vyrazili směr hřiště, kde je čekala první tré-
ninková jednotka. Po absolvování tréninku, 
který byl zaměřen na rychlost v  kombinaci 

s  míčovými dovednostmi se kluci osprchovali 
a vyrazili na večeři. Následně se vrátili na svoje 
pokoje, aby se ve 21:00 začali pomalu připravo-
vat ke spánku.
Den 2.
Po vydatném spánku a snídani jsme byli nuceni 
vyčkat na optimální povětrnostní podmínky 
a  poté jsme v  10:00 vyrazili na trénink, který 
byl zaměřen jak na rychlostní, tak i  míčové 
dovednosti. Po výborném obědě a  poledním 
odpočinku vyrazili kluci na hřiště, aby si užili 
sluníčka. Dalším bodem odpoledního pro-
gramu byl pěší výlet do centra Roudnice nad 
Labem, kde si kluci dopřáli sladkou odměnu 
za výborně odpracovaný dopolední trénink. Po 
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návratu do tréninkového centra jsme shlédli 
poločas fotbalového utkání místního oddílu 
dospělých, a přitom si kluci nacvičili mexickou 
vlnu pod vedením svých trenérů.
Den 3.
Vzhledem k  ideálním fotbalovým podmínkám 
proběhl již 3. den našeho soustředění dle 
plánu. V dopoledních hodinách (10:00 – 12:00) 
jsme odehráli přátelské utkání s  pražskou 
fotbalovou akademií Alexe Zbury (katego-
rie U10). Kluci se prezentovali velmi dobrými 
individuálními výkony a  během zápasu nejen 
že se svým o rok starším soupeřům vyrovnali, 
ale v  určitých fázích zápasu je i  předčili. Po 
obědě a odpočinku se kluci vydali v  15:30 na 
odpolední 2-hodinový trénink zaměřený na 
míčové dovednosti a interakci se spoluhráčem. 
Po  večeři a  večerním volnu čekalo na kluky 
velké překvapení v  podobě návštěvy SPIDER-
MANA.

Den 4.
Na závěr soustředění čekal po dopoledním 
programu na žlutomodré naděje obvyklý sou-
peř v podobě Roudnické U9. Kluci se na utkání, 
které začalo v  15:00, moc těšili. Všichni hráči 
se vydali ze všech sil a soupeři nedarovali nic 
zadarmo. V utkání padla na obou stranách celá 
spousta pěkných branek a  důležité bylo, že 
během celého utkání panovala na obou stra-
nách přátelská atmosféra.
Den 5.
Na závěrečný den soustředění se kluci moc 
těšili, protože je čekal fotbalový turnaj dvojic. 
Kluci se vydali ze všech sil a bylo vidět, že umí 
prodat načerpané zkušenosti z průběhu celého 
soustředění. Po výborném obědě a rozloučení 
jsme vyrazili zpět do našich domovů a  už se 
moc těšíme na další společné akce.



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




