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Sklo pro architekturu  
a interiérový design

Thermálium, Teplice

ROZHOVOR

ABDALLAH GNING
Slovy jako introvert šetří, brankami ne. Třiadvacetiletý senegalský fotbalista Abdallah Gning 
vletěl do české ligy jako kometa, v jedenácti zápasech nasázel čtyři branky, dvě připravil 
a další mu neuznali. Na hřišti působí sebevědomě díky troufalým kličkám a nekompromisnímu 
zakončení.

Abdallahu, kam až se chcete ve fotbale posu-
nout?
Co nejvýš. Moje vysněné ligy jsou anglická 
a španělská. Fandím Realu Madrid.
Umíte se v dresu španělského královského 
klubu představit?
Proč ne? Ano, umím, bude to náročné, ale člo-
věk si musí věřit!
Odkud ta sebedůvěru vychází?
Odmalička jsem takhle nastavený. Když mi bylo 
šest nebo sedm let, tak nám trenéři vštěpovali 
být takhle sebevědomí. Byli to speciální, men-
tální trenéři, které v Senegalu máme.

Proč u vás fotbal vyhrál?
Tam, kde žiju, ho hodně lidí hraje. Už jako malý 
jsem sledoval reprezentaci, což mě dovedlo 
k  tomu, že i  já budu fotbalista. Jsem z města 
Mbour, hrál jsem tam za dva kluby a pak i  za 
ligový Stade de Mbour, než jsem v zimě přišel 
do Vlašimi.
Je pro vás fotbal šancí zajistit rodině lepší 
život?
Ano, i tohle je motivace.
Jak velká je vaše rodina?
Mám tři bratry a  jednu sestru, já jsem nej-
mladší. Všichni zůstali v  Senegalu. Posílám 
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domů peníze. V rodině to máme nastavené tak, 
že každý pomáhá každému.
Rodiče vaše zápasy sledují?
Mají velkou radost z toho, kam jsem se dostal, 
a snaží se na zápasy koukat přes streamy. Po 
každém utkání si taky voláme. Doma zůstala 
i moje přítelkyně.
Stýská se vám po rodině?
Jsme spolu v kontaktu jsme a vím, proč jsem 
v Evropě, takže na to nemyslím.
Jak se teď žije v Senegalu?
Naše země je velmi sympatická, za poslední 
dobu se to zlepšuje. Všichni žijí v  domcích 
a jsou šťastní. Je to dobrá země na život.
Kdo je váš senegalský vzor?
Sadio Mané.
V létě přestoupil z Liverpoolu do Bayernu Mni-
chov. Inspiruje vás?
Chtěl bych dokázat to, co on. Anebo ne. Chtěl 
bych dokázat ještě víc.
Cítíte šanci na senegalskou reprezentaci 
z české ligy?
Hrát za národní mužstvo je taky jeden z mých 
cílů. Věřím, že pokud budu v  Česku dávat 
hodně gólů, můžu se tam dostat. Zatím mě 
z vedení reprezentace nikdo nekontaktovat, ale 

pár novinářů už o mě v Senegalu psalo.
Senegal loni prvně vyhrál Africký pohár 
národů. Jak to vaše osmnáctimilionová země 
prožívala?
Byla to jedna velká párty. Všichni vyšli do ulic 
a  oslavovali. Teď nás čeká mistrovství světa 
a všichni věříme, že se můžeme dostat daleko. 
Přinejmenším postoupit ze základní skupiny, 
ve které máme Katar, Holandsko a Ekvádor.
Jak byste se popsal jako útočník?
Jsem dynamický a  technický hráč, schopný 
vyhrávat souboje. Možná bych mohl ještě víc 
přidat do obranné fáze, jenže já chci mít víc 
energie pro útočení.
A kouč Jarošík sám přiznal, že vám to toleruje.
Z  toho mám radost, ale neznamená to, že se 
obraně nevěnuji. Chci pomoct i v defenzivě.
Jiří Jarošík má za sebou velkou kariéru, jak se 
vám s ním spolupracuje?
Mám z toho velkou radost, hodně mi pomáhá 
a diriguje mě na hřišti. Říká mi, co a jak mám 
dělat. Díky tomu se zlepšuji.
Co říkáte na to, jak vám to v úvodu ligy střílí?
Mám z toho velkou radost. A dodává mi to ještě 
větší motivaci. Jsem rád, že moje góly pomohly 
k bodům týmu.
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Nejste překvapený, že jste v české nejvyšší 
soutěži prosadil tak rychle?
Věděl jsem, že to mám v  sobě, chtěl jsem to 
hned ukázat. Byl to můj cíl, začít v  novém 
angažmá takhle. Chtěl bych dát minimálně 
dvanáct gólů za sezonu.
Střílel jste góly už jako kluk?
Nebyl jsem vždy takový střelec, třeba minulý 
rok v  druholigové Vlašimi jsem mohl dát víc 
gólů, ale hodně šancí jsem zahodil.
Trénoval jste nějak speciálně koncovku?
Hodně jsme na tom pracoval, dával jsem si 
navíc tréninky na zakončení, zůstával jsem déle 
než ostatní. Nejradši zakončuju pravačkou.
Jak vás přijala teplická kabina?
Velmi dobře, cítím se tady jako doma. Žádný 
problém tady není. Už chápu i některé legrácky 
v kabině.
A jaká je kvalita české ligy?
Proti tomu, co jsem dosud hrál, je fyzicky 
náročnější. A hraje se s větší intenzitou, je v ní 
hodně soubojů.
Góly občas slavíte saltem, kde jste se to 
naučil?
Doma v  Senegalu, už jako dítě jsem to uměl. 
Takhle my blbneme na ulici.

A komu jste po gólu posílal srdíčka do hledi-
ště?
To bylo pro teplické fanoušky. Jsou tady úžasní.
Proč jste si vybral Teplice?
Cítil jsem, že tady budu mít velkou šanci se 
ukázat. Mohl jsem zůstat ve Vlašimi, ale Teplice 
o mě projevily vážný zájem.
Pomohl vám k tomu váš výkon v baráži, v níž 
Teplice hrály o setrvání v nejvyšší soutěži 
právě s tehdy vaší Vlašimí?
Slyšel jsem něco po zápase, ale moc jsem 
nevěřil, že bych mohl se posunout do Teplic. 
Nakonec to vyšlo.
Jaká je podle vás síla Teplic? Loni hrály 
o záchranu, letos jsou po startu v klidnějších 
vodách.
Věřím, že tuto sezonu se nebudeme prát 
o záchranu, ale aspoň o střed tabulky.

Rozhovor vznikl pro iDnes Premium, 
autor: Petr Bílek.
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LIGA – 10. KOLO

TEPLICE: PARDUBICE 5:1 (2:0)
Teplický tým přivítal v dalším domácím zápase na Stínadlech v důležitém zápase Pardubice, 
trenér Jiří Jarošík musel postrádat zraněného Urbance, ke kterému přibyl v týdnu také Daniel Fila 
nebo Soufiane Dramé. Na lavičku se tak usadili Tadeáš Vachoušek a Jakub Emmer z B mužstva.
První velkou šanci domácích měl Jan Shejbal, 
který dostal míč do křídla od Trubače a zjevil 
se sám před hostujícím brankářem, jenže jeho 
pokus vychytal Markovič. Brzy poté měl další 
gólovku Kučera, ten ovšem trefil po zpětné 
přihrávce jen místo, kde se nalézal strážce 
hostující svatyně. Diváky tak rozradostnil až 
Tomáš Vondrášek, který využil propadlého 
míče a dorazil ho do sítě. Druhý gól přidal pět 
minut před poločasem Filip Žák. Toho našel 
před prázdnou brankou Jan Shejbal a  Žák už 
měl jednoduchou úlohu.
Po změně stran nepustily Teplice otěže utkání 
z  rukou, trpělivě držely míč a  počkaly si i  na 
příležistosti. Po hodině hry se do jedné z nich 
dostal Tomáš Kučera a  populární TK27 zpoza 
vápna vyslal nechytatelnou bombu do šibe-
nice hostující branky. Čtvrtý gól pak přišel v 72. 
minutě, když Trubač vyslal do náběhu Žáka, 
který vstřelil svou druhou branku v  utkání. 
Fanoušci se v  tu chvíli dožadovali populár-

ního „bůra“. A  také se ho dočkali, když v  82. 
minutě střídající Tadeáš Vachoušek naservíro-
val hattrick pro Filipa Žáka, který nepohrdnul 
a zvýšil na 5:0! Pardubice jen v nastavení snížili 
na 1:5, zápas tak skončil skvělou výhrou domá-
cích a důležitými třemi body do tabulky FOR-
TUNA:LIGY.

Branky: 21. Vondrášek, 41. a 72. Žák, 
59. Kučera – 90. Hlavatý.
ŽK: 35. Tischler, 46. Černý.
Rozhodčí: Hocek – Šimáček, Novák (Orel).
VAR, AVAR: Klíma, Hrabovský.
Diváci: 2614.
FK Teplice: Mucha – Vondrášek, Knapík, Hybš – 
Hyčka, Kučera (81. Mareček), Jukl, Shejbal 
(85. Kodad) – Trubač – Gning (80. Vachoušek), 
Žák (85. Emmer).
FK Pardubice: Markovič – Vlček, Hranáč, 
Chlumecký – Kostka (46. Vacek), Hlavatý, Icha, 
Helešic – Zahradníček, Tischler (46. Černý) – 
Sychra (69. Červenka).
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ROZHOVOR

FILIP ŽÁK
Filip Žák přišel v zimě z Prostějova do Teplic. Aklimatizace z druhé na první ligu mu chvilku trvala, 
v létě ho navíc zbrzdilo zranění. Nyní je ale zpět, v neděli dal Pardubicím tři góly!

Jaký zážitek dát hattrick?
Hlavní je, že jsme vyhráli a posledním Pardubi-
cím odskočili. Třináct bodů je teď samozřejmě 
krásných, vážíme si toho. I ty góly mě potěšily.
Určitě to prožíváte…
Hattrick se nedává každý den, tenhle je můj 
první v profesionálním fotbale, prožívám to. Do 
týmové kasy zaplatím nějakou tisícovku. Za tři 
góly jsem strašně rád. Hlavně proto, že jsem se 
ze začátku sezony střelecky trápil. A těší mě, že 
ty branky pomohly týmu.
Vy jste si věřil už v zimě, že je budete i v nej-
vyšší soutěži střílet. Říkal jste, že je jedno, 
jestli je dáváte v první lize, druhé, třetí…
Možná jsem to ze začátku viděl trošku růžově 
na začátku. Poznal jsem, že není taková sranda 
dávat tady góly jako ve druhé lize. Cítím se teď 
dobře, dotrénoval jsem po zranění, po kterém 
to nebylo dobré. Pomohla mi samozřejmě 
reprezentační pauza, doběhal jsem to. Doufám, 
že ty góly nejsou výjimka a  budu pokračovat 
dál.
V čem jsou ligové trefy složitější?
Myslel jsem si, že to půjde samo, ale hned jsem 
poznal, že to není taková sranda. Pořád musím 
makat.
V čem je nejtěžší dávat góly v lize?
Když to srovnám s  Prostějovem: pohybovali 
jsme se v horních patrech tabulky, útočníkům 
se hraje dobře, když mají pět střel, tři tutovky. 
V  Teplicích jsme bojovali o  záchranu, v  plno 
zápasech jsme vpředu jen běhali a nedostali se 
pořádně k zakončení. Ale dneska už jsme domi-
novali na míči, měli plno šancí. Pro nás vepředu 
je lepší, když máme takový servis. Dostal jsem 
to třikrát krásně nachystané, ať už od Shejbala, 
Trubače nebo Vachouška, to už byla třešnička. 

Hrál druhý ligový zápas, mohl dát první gól, 
klobouk dolů, že mi šanci takhle nachystal.
Překvapil vás?
Popravdě jsem to nečekal, proto jsem se tre-
fil se štěstím. Řval jsem na něj, ale on si míč 
krásně hodil a  mohl střílet. Hned jsem mu 
děkoval. Říkal mi, že kdybychom takhle šli 
spolu ve dvou desetkrát, desetkrát by to vyřešil 
takhle. Ukázal charakter.
Je pro vás hattrick povzbuzení?
Strašně velké. Jsem útočník a  my jsme hod-
nocení podle gólů, čísel, asistencí. Musím to 
zaklepat, že nám to s Gningem padá, na hřišti 
si rozumíme, on dal čtyři góly, já dal čtyři góly. 
Slušné od nás.
Pomáhá vám, že se na něj soupeři víc zamě-
řují?
Možná ano. Abu za nás odehrál fantastické 
zápasy, soupeři ho zdvojují, pro mě vzniká pro-
stor. Dnes jsme to dokázali využít.
Který gól byl top?
Žádný nebyl moc hezký, vážím si všech tří, ale 
útočník neřeší, jestli gól je hezký nebo škaredý. 
Jde jen o to ho dát. A myslím, že to v sobě mám, 
jen to potvrzovat.
Jaké jste měl zranění?
Už na konci sezony zlomený loket, vynechal 
jsem nadstavbu. Pak jsem 14  dní trénoval, 
ale v  přípravě jsem hlavou prorval zábradlí 
a  měl jsem kvůli otřesu mozku velký výpa-
dek. V optimu jsem se cítil až v sedmém kole. 
Zápasové tempo chybělo, sebekriticky musím 
říct, že v úvodu sezony ode mě výkony nebyly 
dobré. Jsem rád, že se dostávám do formy. A že 
jsme ve středu tabulky, kde chceme být. Jen se 
nesmíme vidět v oblacích.
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LIGA – 11. KOLO

HRADEC KRÁLOVÉ : 
TEPLICE 4:1 (1:1)
Teplický tým vyrazil k dalšímu ligovému kolu na hřiště Hradce Králové, který své domácí 
zápasy hraje na stadionu v Mladé Boleslavi. Trenéru Jarošíkovi se sice marodka téměř vůbec 
nevyprázdnila, ale alespoň na lavičku už mohl po dlouhé absenci usednout Adam Čičovský.
Zápas začal velmi dobrým výkonem Teplic, 
které držely míč a nepouštěly domácí tým do 
blízkosti vlastní branky. Po ojedinělé chybě 
však přišel ihned trest, po skluzu Knapíka se 
k  potenciální penaltě vrátil videorozhodčí 
a následný pokutový kop proměnil Jakub Rada. 
Po půlhodině hry se dostal teplický tým k pře-
silovce, zákrok Rybičky na Shejbala VAR upra-
vil na červenou kartu a domácí hráč tak musel 
pod sprchy. Srovnání přišlo těsně před poloča-
sem, když byl ve vápně faulován Gning a Žák 
bezpečně proměnil penaltu. V nastavení navíc 
mohl sám Gning otočit skóre, ale v pádu trefil 
z hranice vápna jen tyč.
Po změně stran ale Hradec nesložil zbraně 
a v 53. minutě měl Mucha plné ruce práce se 
stříleným centrem domácího Kučery, který 
vyrazil jen k  Vašulínovi, jenž naštěstí netre-
fil branku. Lépe si však vedl o minutu později 
Adam Gabriel. Ten dokázal přehodit Mucha 
a  poslat Hradec opět do vedení. Obrovskou 
šanci na vyrovnání měl po hodině hry Gning, 
který se uvolnil po centru Žáka, ale napálil míč 
mimo branku. Další příležitost měl Gning o dvě 
minuty později, po dalším skvělém uvolnění 
tentokrát nechal vyniknout domácího bran-

káře. Do třetice to senegalský útočník zkoušel 
z  half-voleje z  úhlu a  míč napálil jen těsně 
nad branku. Vzápětí zahodil další šanci Daniel 
Trubač, který po chytrém uvolnění od Žáka 
napálil jen prostor, kde stál brankář. Podle 
starého pořekadla nedáš – dostaneš tak přišel 
trest v 81. minutě, když Ševčík z blízka protla-
čil hlavičku za záda Muchy a poslal Hradec do 
dvoubrankového vedení. V  samotném závěru 
pak ještě Hradec přidal ještě čtvrtý gól a defi-
nitivně ztvrdil svou výhru.

Branky: 19. Rada z pen., 54. a 88. Gabriel, 
81. Ševčík – 42. Žák z pen.
ŽK: 41. Novotný – 45+1. Křišťan, 51. Gning.
ČK: 30. Rybička.
Rozhodčí: Szikszay – Volf, Arnošt (Krejsa).
VAR, AVAR: Orel, Starý.
FC Hradec Králové: Reichl – Klíma, Čihák, 
Čech (46. Koubek) – Gabriel, J. Kučera, Rada 
(90. Dvořák), Novotný (46. Harazim) – Rybička – 
Kubala (35. Ševčík), Vašulín (74. Trusa).
FK Teplice: Mucha – Vondrášek, Knapík, Hybš – 
Hyčka (77. Vachoušek), Kučera, Jukl, Shejbal 
(40. Křišťan) – Trubač – Gning, Žák.
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ROZHOVOR

JIŘÍ JAROŠÍK
Trenér Jiří Jarošík byl po utkání s Hradcem Králové hodně zklamaný, protože je tým měl svého 
soupeře doslova na lopatě, jenže nakonec si místo tří bodů z Mladé Boleslavi odvezl pouze čtyři 
inkasované branky a vysokou prohru, která neodpovídala obrazu hry.

Jak moc ten dnešní zápas mrzí?
Zatím to vstřebává, protože jsme opravdu měli 
soupeře na lopatě a místo toho jsme nakonec 
dostali čtyři góly. To nás prostě bude mrzet!
Co budete více vyčítat, ty nepromněněné šance 
nebo ty góly, které jste dostaly ze standardek?
Musíme si to celé zhodnotit s  chladnou hla-
vou. Říkali jsme si o poločase, že nás ve druhé 
půli může Hradec zaskočit jen standardkami 
a bohužel se přesně tohle stalo.
Nechyběla vám při nich výška i vzhledem 
k absencím?
Vypadl nám z  toho Shejbal v první půli, který 
má výšku, ale jinak máme menší hráče, jenže to 
má i Manchester City a nedostává z nich góly, 
na to se vymlouvat nemůžeme!
Nebylo to pro vás ve druhé půli složitější i kvůli 
užší lavičce?
Trošku se nám marodka rozrostla, pak se 
k  tomu přidal Shejbal a  toho jsme nahradili 

Křišťanem, což nebyl jeho post. A je to tak, že 
nám někteří hráči chyběli.
Z tribuny váš výkon nevypadal špatně, 
ale doplatili jste na šance…
Hra možná nevypadala tak špatně, ale hod-
notí se body. Takže možná nás může těšit, že 
jsme herně nevypadali špatně, ale rozhodně 
nemůžeme zápas hodnotit pozitivně, když jsme 
dostali čtyři góly!
Jak to vypadá se Shejbalem?
Má zranění v  oblasti kotníku, ale doufejme, 
že to nebude nic vážného.
A co absentující Fila nebo Urbanec?
U nich to ještě je na trošku déle, počítám ještě 
nějaké dva týdny nejspíš.
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NOVINKY

FK TEPLICE 
SPUSTIL 
VLASTNÍ 
KLUBOVOU 
APLIKACI
FK Teplice ve spolupráci s ticketingovým 
partnerem klubu společností Enigoo 
připravil pro fanoušky žlutomodrých mobilní aplikaci, která je nově dostupná pro všechna 
zařízení s iOS a Android, ke stažení ji tak najdou v App Store (iOS) a v Google Play (Android). 
„Chceme se stále více přibližovat našim fanouškům a současně se posunout směrem k moderním 
trendům, proto jsme se začátkem sezóny spustili Magazín Skláři a seriál Za žlutomodrou oponou, 
dalším krokem je nyní mobilní aplikace pro fanoušky,“ říká ředitel klubu Rudolf Řepka.
Aplikace nabízí kromě aktualit z  klubu nebo 
soupisky týmu mnoho nových vychytávek. 
První z nich je možnost nahrát si do aplikace 
svou permanentku a  nemuset ji nosit na 
zápasy fyzicky u  sebe, turnikety přečtou QR 
kód přímo z displeje mobilního telefonu. Když 
navíc fanoušek ví, že nebude moci na zápas 
dorazit, tak může permanentku zneaktivnit 
a poslat místo ní kamarádovi lístek do emailu 
na své místo na daný zápas.
Další možností je pak nákup jednorázové vstu-
penky přímo v aplikaci nebo objednání vzkazu 
na LED obrazovce, který se objeví v zápasovém 
předprogramu. V  mobilní aplikaci fanoušci 
najdou také aktuální vydání magazínu ŽLUTÁ 
MODRÁ nebo nadcházející zápasy A  mužstva. 
Právě v  sekci nadcházející události pak je 
možné propojit svůj kalendář s  kalendářem 
zápasů. Zápasy se vám poté budou zobrazovat 
přímo ve vašem kalendáři v mobilním zařízení 
bez nutnosti jejich jednotlivého přidávání.
Aplikace se bude navíc i  nadále rozvíjet a  už 
nyní do ní klub připravuje další novinky. „Chys-

táme propojení se systémy Sport.Video, přes 
který zde budou přístupné sestřihy ze zápasů 
mládeže a  žen, a  VIMEO, kde se 48  hodin po 
utkání mohou zveřejňovat kompletní záznamy 
zápasů A mužstva. V budoucnu chceme připra-
vit pro fanoušky i kreditový systém díky němuž 
budou mít možnost sbírat odměny za návštěvu 
utkání, nákup ve fanshopu a podobně,“ přibli-
žuje budoucnost aplikace ředitel marketingu 
Martin Kovařík. „Ve společnosti ENIGOO vní-
máme, jak je pro fanoušky důležitý dobrý vztah 
s  klubem a  aktuální informace. Mobilní apli-
kace představuje pouze nástroj, který pomáhá 
k budování takového vztahu a přehledné místo 
pro předávání novinek, třeba i  notifikacemi. 
Aplikace už dnes nabízí řadu skvělých funkcí 
a  na dalších stále pracujeme. Proto budeme 
rádi za jakékoliv náměty, nebo doporučení,“ 
dodává ředitel společnosti Enigoo Tomáš Neje-
schleba.

Aplikaci můžete stahovat přes QR kód 
na následující stránce nebo stačí v App Store 
i Google Play vyhledat FK Teplice.



NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE
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

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

Aleksijević 
Petar 

Trenér brankářů

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

Chrobák Marek 
Kondiční trenér

Štěrba Jan 
Lékař

Neckař Pavel 
Lékář

Štol Radek 
Fyzioterapeut

Semerád Jiří 
Kustod

Ondřej Pöra 
Masér

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.

MUSA ALLI

MARKOVIČ

GABRIEL

TVRDOŇ

BOREK

GEBRE SELASSIE

HAVEL

CHYTIL

BRN

PCE

HKR

PLZ

SLO

LIB

CEB

OLO

ACS

FKJ

TEP

MBL

BOH

FCB

ZLN

SLA

26 %

73 %

29 %

44 %

34 %

25 %

35 %

60 %

36 %

44 %

27 %

20 %

43 %

36 %

18 %

31 %

KREJČÍ ML.

JOVOVIĆ

ŽÁK

ŠEDA

KVĚT

PLAVŠIĆ

PROCHÁZKA

PAIXAO DA SILVA

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

HRÁČI UTKÁNÍ 11. KOLA Výherci s�procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

@fortunaligacz

.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 

EB

LO

ZLN

SLA

18 %

31 %

PROCHÁZKA

PAIPAIP XAO DA SIDA SIDA LVALVALV

2:2
2:0



ligovyfanshop.cz

LIGOVÝ FANSHOP



… kdyz fotbal pomáhá

Nadační fond

Kemp pro ukrajinské děti.

www.zelenyzivot.org





SOUPEŘ

FK PARDUBICE

Brankáři
30 Martin Janáček 22. 09. 2000
33 Matěj Luksch 19. 06. 1998
1 Dávid Šípoš 14. 08. 1998

Obránci
4 David Broukal 16. 03. 1996
12 Benjamin Čolić 23. 07. 1991
15 Ondřej Čoudek 25. 10. 2004
2 Lukáš Havel 06. 06. 1996
3 Martin Králik 03. 04. 1995
25 Lukáš Skovajsa 27. 03. 1994
22 Martin Sladký 01. 03. 1992
20 Branislav Sluka 23. 01. 1999
Záložníci
11 Patrik Čavoš 07. 01. 1995
21 Lukáš Čmelík 13. 04. 1996
38 Jakub Grič 05. 07. 1996
18 Patrik Hellebrand 16. 05. 1999
23 Jakub Hora 23. 02. 1991
20 David Krch 30. 06. 2003
27 Matej Mršić 13. 01. 1994
19 Nicolas Penner 19. 06. 2001
13 Roman Potočný 25. 04. 1991
7 Jakub Švec 23. 07. 2000
16 Jonáš Vais 24. 11. 1999

Útočníci
14 Daniel Hais 02. 07. 2003
9 Jakub Matoušek 10. 04. 1998
10 Michal Škoda 01. 03. 1988
17 Tomáš Zajíc 12. 08. 1996

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Bilance ČR: 36 | 14 – 8 – 14 | 61:50
Bilance doma: 18 | 12 – 2 – 4 | 44:18

Poslední vzájemný zápas
FK Teplice : SK Dynamo České Budějovice 2:1 
(1:1)
Branky: 28. Tijani, 53. Sejk – 19. Škoda.
Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler.
ŽK: Havel(Č. Budějovice).
Diváci: 1620.
Teplice: Grigar – Chaloupek, Tijani, Vondrášek 
–Hyčka, Kučera, Trubač, Kodad (85. Ledecký), 
Boljevič (90.+3 Prošek) – Žák (71. Jukl), Sejk. 
Trenér: Jarošík.
Č. Budějovice: Šípoš – Čolič, Králik, Havel, 
Skovajsa – Van Buren (60. Brandner), Valenta, 
Čavoš (76. Tolno), Hellebrand, Mihálik – Škoda 
(60. Penner). Trenér: Horejš.

Poslední vzájemné zápasy
2021/2022 Teplice : Č. Budějovice 2:1
2021/2022 Č. Budějovice : Teplice 1:0
2020/2021 Teplice : Č. Budějovice 2:0
2020/2021 Č. Budějovice : Teplice 2:0
2019/2020 Č. Budějovice : Teplice 3:1
2019/2020 Teplice : Č. Budějovice 1:3
2014/2015 Č. Budějovice : Teplice 2:0
2014/2015 Teplice : Č. Budějovice 4:0
2012/2013 Teplice : Č. Budějovice 4:0
2012/2013 Č. Budějovice : Teplice 3:2
2011/2012 Teplice : Č. Budějovice 0:1
2011/2012 Č. Budějovice : Teplice 1:1
2010/2011 Č. Budějovice : Teplice 2:2
2010/2011 Teplice : Č. Budějovice 1:1

žlutá modrá | 21



22 | žlutá modrá

POMÁHÁME
NADAČNÍ FOND POŘÍDIL 
TEPLICKÉMU KLOKÁNKU 
NOVÝ VENKOVNÍ STÁNEK
FK Teplice dlouhodobě spolupracuje s několika dětskými domovy v našem regionu a také 
teplickým Klokánkem. „Například tradičně v předvánočním období vyjíždějí hráči A týmu 
FK Teplice s nakoupenými dárky udělat radost dětem, které zde žijí. Vedle toho se snažíme 
podpořit tato zařízení i mnoha dalšími způsoby,“ říká CSR manažer klubu Vilém Kunz.
Naposledy pořídil Nadační fond FK Teplice 
nový venkovní stánek pro teplický Klokánek. 
„Děkujeme moc za nový stánek, který nám 
bude sloužit nejen pro ukrytí našeho tábor-
nického sezení před sluníčkem a  deštěm. Je 
moc krásný, zároveň je již i  dětmi a  tetami 
vymalovaný. Budeme ho hojně využívat i  na 
charitativních akcích pro veřejnost. Jsme Vám 

moc vděčni, že se můžeme hrdě zařadit mezi 
„neziskovky“ s podobně „vytuněnými“ stánky,“ 
přiblížila ředitelka teplického Klokánku Dani-
ela Brníková.

I vy můžete pomáhat prostřednictvím trans-
parentního účtu Nadačního fondu FK Teplice: 
293310060/0300 vedeného u ČSOB.
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POMÁHÁME
NADAČNÍ FOND NAKOUPIL 
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO DĚTI 
Z TEPLICKÉ CHARITY
Nadační fond FK Teplice tentokrát pomáhal v našem regionu školákům, jejichž rodiny 
spolupracují se sociálně aktivizační službou Charity Teplice, Agapé II.
„Zakoupili jsme pro vybrané školáčky z Krupky 
potřebné školní potřeby, ať již šlo o  bačkory, 
sportovní obuv či pastelky, vodovky nebo třeba 
kružítka,“ říká předseda správní rady Nadač-
ního fondu FK Teplice Martin Kovařík.
„Za všechny naše dětičky mockrát děkuji 
Nadačnímu fondu FK Teplice. Všechny školní 

věci udělaly velikou radost nejenom dětem, ale 
také jejich maminkám. Jsme vám moc vděční,“ 
dodává vana Krejčová ze sociální a aktivizační 
služby Charity Teplice.

I vy můžete pomáhat prostřednictvím trans-
parentního účtu Nadačního fondu FK Teplice: 
293310060/0300 vedeného u ČSOB.





eurohandball.com         ehftv.com         #ehfcl @ehf.champions.league @ehfcl @ehfcl

Suppliers

DHK BANÍK MOST vs
FTC-RAIL CARGO 
HUNGARIA
22. 10. 2022 / 16:00
Rocknet aréna v Chomutově

Vstupné na místě 180 Kč, snížené 120 Kč nebo  v předprodeji na www.dhk-banikmost.cz 160 Kč, snížené 110 Kč

EHF CHAMPIONS LEAGUE WOMEN
SEASON 2022/23



www.tiskarnakb.cz

Již 30 let Vám děláme pomyšlení.

TISKÁRNA K & B, s.r.o.

Ľudovíta Štúra 2456
434 01 Most
Česká republika
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TRIKO
TOMÁŠ KUČERA

499,- KČ

TRIKO
TEPLICE
399,- KČ

TRIKO
“BUBLINA”
399,- KČ

MIKINA
TEPLICE
999,- KČ

TRIKO
PUMA

599,- KČ

NOVÉ PRODUKTY VE FANSHOPU



Příklad pojistného 
plnění vašeho úrazu 
při pojistném 450 Kč/měs.
Maximální pojistné 
plnění trvalých následků 
úrazu 15 000 000 Kč.

LEHKÝ OTŘES 
MOZKU 
7 000 KČ

PRO KLUB JE DŮLEŽITÉ 
SE KOMPLEXNĚ POSTARAT 
O SVÉ HRÁČE.

www.LukVys.cz

Zaměřuje se na výkon, dovednosti, mindset 
a taktickou přípravu. Pro špičkového hráče je 
důležité se postarat i o zajištění zdraví. Starost 
o tuto část klub přenechal profesionálům na trhu, 
kteří používají nejvyšší evropský standard pro 
výpočet pojistných částek ke krytí zdravotních rizik.

FK Teplice zajistil spolupráci s ředitelstvím 
Lukáše Vystavěla, jež vám pomůže s nastavením 
pojistných částek.

Naší hlavní činností je správcovství majetku 
ve smyslu jeho ochrany a jeho neustálém 
navyšování v čase.

VYMKNUTÍ 
RAMENE
24 500 KČ

VYVRTNUTÍ 
KOTNÍKU
17 500 KČ

PODVRTNUTÉ 
ZÁPĚSTÍ
14 000 KČ

PODVRTNUTÉ 
KOLENO
21 000 KČ

ZLOMENINA 
PRSTU
17 500 KČ

NATRŽENÍ VĚTŠÍHO 
SVALU NEBO ŠLACHY

10 500 KČ

UTRŽENÉ KOLENO 
S TRVALÝMI NÁSLEDKY

750 000 KČ

partneři utkání

Jsme agentura práce, jejímž hlavním úkolem je zabezpečit dostatek flexibilních pracovních sil 
pro své uživatele s ohledem na profesionalitu, kvalitu poskytovaných služeb a rychlost přidělení 
vhodného pracovníka v řádu několika desítek hodin. Specializujeme se především na dočasné 
přidělování zejména dělnických profesí a  středního managementu. Máme bohaté zkušenosti 
s outsourcingem a dočasným přidělováním již od roku 2004.

Naše služby pro uchazeče o zaměstnání:
• Nabízíme stabilní pracovní pozice pro uchazeče v mnoha výrobních odvětvích,
• jistotu srovnatelného výdělku s kmenovým zaměstnancem uživatele,
• zázemí rodinného podniku s mnohaletou praxí,
• osobní přístup ke každému zaměstnanci,
• sociální výhody: finanční zálohy, možnost dopravy,
• bezplatná školení – VZV, vazačské zkoušky…,
• možnost pracovního postupu a zvyšování platové třídy,
• odměna za stabilní docházku.

Email: zivotopis@cbl-auto.cz | Tel: 603 460 472




