
Informační bulletin FK Teplice | FORTUNA:LIGA 2022/2023 18. kolo

4. února 15:004. února 15:00
Stadion FK Teplice Stadion FK Teplice 
AGC Aréna Na Stínadlech AGC Aréna Na Stínadlech 

FC BANÍK OSTRAVAFC BANÍK OSTRAVA

číslo 10



Sklo pro architekturu  
a interiérový design

Thermálium, Teplice



Fotbalový zpravodaj ŽLUTÁ MODRÁ | vydává FK Teplice, a. s. | Odpovědný redaktor: Martin Kovařík | Redakční rada: František Bílek, 
Jaroslav Bartoš, Pavel Nohál, Rudolf Řepka, Přemysl Hruška, Bohumil Kudrhalt, Jiří Kučera, Tomáš Künzl | Foto: František Bílek, 
Martin Kovařík, Karel Pešek, Jan Tauber, AD Studio, FK Teplice. | Adresa redakce: FK Teplice, a. s., Na Stínadlech 2796, Teplice | 
Povoleno: OKÚ Teplice, reg. č. MK ČR E 13123 | Grafická úprava: BcA. Jaroslav Čerych | Tisk: TISKÁRNA K & B, s. r. o.

Sklo pro architekturu  
a interiérový design

Thermálium, Teplice

NOVINKY

DO TEPLIC PŘIŠEL STOPER 
NEMANJA MIĆEVIĆ
Mladý srbský stoper Nemanja Mićević přišel těsně před startem jara na přestup do FK Teplice 
z argentinského Talleres Cordoba.
„Od začátku přípravy bylo naší prioritou přive-
dení stopera, rozhlíželi jsme se po České repub-
lice, kde jsme však nenašli žádnou vhodnou či 
finančně dostupnou alternativu, proto jsme 
obrátili pozornost do zahraničí, kde se naskytla 
možnost získat Nemanju, který má zkušenosti 
ze srbské ligy i  reprezentačních výběrů,“ říká 
ředitel FK Teplice Rudolf Řepka.

Levonohý stoper, který oslaví v sobotu 24. naro-
zeniny, má za sebou starty v srbském národním 
týmu do jednadvaceti let a  jeden start už má 
na svém kontě i v dospělé reprezentaci. Miće-
vić prošel mládežnickými týmy OFK a Partizan 
Bělehrad. Dospělý fotbal začal hrát v  klubu 
FK Mladost Lucani, za který nastoupil v 85 ligo-
vých utkáních. Z Lucani posléze přestoupil do 
Argentiny, odkud míří na přestup do Teplic.
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PŘÍPRAVA

SOUHRN ZIMNÍ PŘÍPRAVY
Budou Teplice na jaře silnější než na podzim? Spousta fanoušků si tuto otázku kladla před 
startem ligového kolotoče. Ze Stínadel neodešel žádný důležitý hráč, proto převládal mírný 
optimismus. „Alfou a omegou všeho je, aby nejužší kádr byl zdravý,“ tvrdil trenér Jiří Jarošík. 
Obránce Tomáš Vondrášek přidal svůj pohled: „Jsem si jistý, že kádr je natolik dobrý, abychom 
nehráli baráž jako v minulé sezoně. Náš cíl je vyhnout se jí.“
Skláři zakončili podzim na 12.  místě ligové 
tabulky. Jenže pozor! Na místa, která zaručují 
po odehrání základní části duely ve střední 
skupině, ztráceli tři body, stejný počet však 
měli k  dobru na barážové pozice. Hodnocení 
podzimu proto bylo opatrné. „Jestli se nám 
podzim povedl? Máme daleko víc bodů, než 
jsme měli před rokem v  této fázi sezony, ale 
pořád jsme v tabulce ohroženi baráží,“ snažil se 
být Vondrášek střízlivý.
Jaké změny se v kádru přes zimní pauzu ode-
hrály? Nejdřív příhody. Tepličtí si z hostování ve 
Varnsdorfu stáhli odchovance Matěje Radostu, 
na hostování do konce sezony bez opce ze 
Slavie Praha přišel 22letý senegalský forvard 
Babacar Sy. A těsně před jarním startem na Stí-
nadla dorazil levonohý stoper Nemanja Miće-
vić, kterému v sobotu bylo 24. Naposledy půso-
bil v argentinském klubu Talleres Cordoba.
Odchody? Na druholigová hostování se vydali 
Yehor Tsykalo (Opava), Ngosa Nsunzu (Van-

couver), Jakub Křišťan (Vlašim), Josef Švanda 
(Varnsdorf), do slovenské nejvyšší soutěže 
do Zlatých Moravců jde pak hostovat Roman 
Čerepkai.
„Jsem rád, že nikdo neodešel, to především. 
Hlavně že jsme Gninga udrželi. A i další kluky, 
kteří v  lize zazářili. Nově tu máme Radostu 
a  Babacara, teď se nám na poslední chvíli 
povedlo přivést srbského stopera Mičeviče. 
Byli tu hráči na zkoušku, ale nenahrálo jim, 
že byla krátká příprava. Poslali jsme je domů, 
třeba se k  nim ještě někdy vrátíme,“ glosoval 
pohyby v kádru Jarošík.
Přípravu začali Severočeši 3.  ledna v  domá-
cích podmínkách, poté se vypravili do Turecka. 
V  Antalyi našli parádní podmínky, jejich kouč 
si je nemohl vynachválit. V nominaci na sou-
středění nebyli Shejbal a  Fila, kteří byli zra-
nění. Žlutomodří odehráli tři přípravné duely 
s kvalitními soupeři, dva z nich prohráli, jeden 
vyhráli.
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„Celkově byla příprava rychlá. Líbí se mi, že 
nebyla zbytečně dlouhá. Po zahájení jsme tu 
byli 10  dní, pak jsme letěli do Turecka. Jsem 
rádi, že jsme to mohli absolvovat, protože tam 
bylo nejlepší počasí za posledních 10 let. Měli 
jsme skvělé terény, soupeře. Jsem spokojený,“ 
konstatoval Jiří Jarošík. Kaňkou na vyvedeném 
herním soustředění bylo zranění záložníka 
Jukla v posledním duelu s Rapidem Vídeň.
Teplický trenér si pochvaloval velmi dobrou 
atmosféru v kabině, zároveň ale upozorňoval, 
že je potřeba zlepšit řešení obranných stan-
dardních situací. „V  některých zápasech jsme 
dostali hodně gólů. Defenziva byla průměrná. 
Hodně neplechy nám nadělaly standardky. Je 
to o koncentraci, o typech, které máme k dis-
pozici; nemáme moc vysokých hráčů, z toho to 
také plyne. Takové góly tým sráží, těžko se to 
pak dohání.“
I  Tomáš Vondrášek si uvědomuje, že stan-
dardky Teplicím vůbec nešly. „V  přípravě to 
bylo naše velké téma. Nejde jen o  samotné 
standardky, nedařilo se nám i dohrávání těch 
standardek. Hledali jsme proto různé varianty, 
jak to vše zlepšit. Hlavně je to ale o naší osobní 
zodpovědnosti na hřišti, tam to začíná. Když si 
nebudeme plnit svou práci, tak góly dostávat 
budeme. Na podzim nás to stálo hodně bodů.“
Sázkové kanceláře před sezonou Teplice ode-

pisovaly, před jarním startem se jim ale také 
moc nevěřilo, například deník Sport je odsou-
dil k baráži. „Neřeším to. Je to názor novinářů, 
já jim ho neberu. Je to takové střílení od boku, 
i když občas někoho trefí. Pro nás je to moti-
vace navíc,“ burcoval Vondrášek.

Teplice : Kecskeméti 2:3 (1:2) 
(hráno na 2 × 60 minut)
Branky Teplice: 55.  Hušek, 97.  Žák. Sestava 
Teplic: 1.  poločas: Mucha – Knapík, Hušek, 
Vondrášek – Radosta, Jukl, Trubač, Urbanec – 
Sy – Vachoušek, Gning. 2.  poločas: Němeček 
– Kučera, Chaloupek, Hybš – Hyčka, Emmer 
(88.  Procházka), Mareček, Kodad – Čičovský – 
Stankovski, Žák.

Teplice : Gabala 2:1 (2:1)
Branky Teplic: 9.  a  30.  z  pen. Gning. Sestava 
Teplic: Grigar – Chaloupek (80. Hušek), Knapík, 
Hybš – Radosta (60.  Hyčka), Kučera (60.  Jukl), 
Mareček, Kodad – Trubač (71.  Čičovský), Sy 
(46. Žák) – Gning (60. Urbanec).

FK Teplice : Rapid Vídeň 1:3 (0:1)
Branka Teplic: 80. Gning. Sestava Teplic: Grigar 
(46. Mucha) – Vondrášek, Knapík, Hybš (78. Cha-
loupek) – Hyčka (63. Kodad), Kučera (70. Dramé), 
Jukl (17. Mareček), Urbanec (70. Radosta) – Tru-
bač (70. Sy) – Gning, Žák (78. Čičovský).
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LIGA – 17. KOLO
BOHEMIANS PRAHA 1905 : 
TEPLICE 2:0 (0:0)
Před utkáním s Bohemians vypadl Jiřímu Jarošíkovi ze sestavy pro nemoc Daniel Trubač, kterého 
nahradil Adam Čišovský. Aby však nebylo špatných zpráv dost, tak už v první minutě utkání se 
zranil Tomáš Vondrášek a musel střídat. Na hřiště se ta tak dostal Štěpán Chaloupek.
Promrzlý diváci pak z tribun sledovali bojovné 
utkání bez větších šanci, až v 19. minutě pro-
strčil Žák na Gninga, ten ve vápně zasekl a 
neservíroval míč Urbancovi, jenže ten poslal 
míč mimo branku. Domácí se do větší příle-
žitosti dostali až v nastaveném čase, když se 
odražený míč dostal k Prekopovi a ten levačkou 
provětral rukavice Grigara.
Po změně stran muselo navíc dojít k dalšímu 
střídání, Kučerovi se po úderu začala točit 
hlava a musel vystřídat. Nahradil ho tak do 
druhé půle Soufiane Dramé. Do druhého polo-
času vstoupila výrazně lépe Bohemka a střída-
jící Puškáč připravil šanci pro Drchala, jehož 
pokus zlikvidoval Grigar, stejně jako následnou 
hlavičku stejného hráč po vráceném centru. V 
56.  minutě už však byl Grigr krátký na pokus 
právě Puškáče, který tentokrát využil skvělé 
nahrávky Drchala a otevřel skóre.
Klokani byli v tu chvíli při chuti a navýšit skóre 
mohl agilní Drchal, ovšem připravený Grigar 
byl proti a vyrazil míč na roh. Na druhé straně 

se poprvé tepličtí hráči ukázali až v 64. minutě, 
kdy však Gning poslal míč po rohu nad branku. 
Bohemka tak čtvrthodiny před koncem doká-
zala přidazt další branku, po dalším tlaku se 
opět hlavou prosadil Puškáč, který přehodil 
Grigara. Teplický tým tak jaro začal porážkou 
0:2 na hřišti pražských Bohemians.

Branky: 56. a 74. Puškáč.
ŽK: 30. Gning.
Rozhodčí: Hocek – Vodrážka, Váňa (Krejsa).
VAR, AVAR: Kocourek, Kříž.
Diváci: 3312.
Bohemians Praha 1905: Jedlička – Hůlka, 
Křapka (36. Vondra), Petrák – Köstl, Jánoš 
(83. Jindříšek), Čermák, Kovařík (46. Puškáč) 
– Prekop (83. Matoušek), Hála (75. Dostál) – 
Drchal.
FK Teplice: Grigar – Vondrášek (3. Chaloupek), 
Knapík, Hybš – Hyčka (76. Radosta), Mareček, 
Kučera (46. Dramé), Urbanec – Čičovský (62. Sy) 
– Žák (62. Kodad), Gning.
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ROZHOVOR

JIŘÍ JAROŠÍK
Trenér FK Teplice Jiří Jarošík si do jarní části sezony přál především zdravý užší kádr. Jeho přání se 
začalo hroutit už před úvodním duelem ve vršovickém Ďolíčku, během samotného duelu pak bylo 
dílo zkázy dokonáno; odstoupit museli Vondrášek a Kučera, čtvrtou žlutou kartu a tím pádem 
stop pro zápas s Ostravou vyfasoval důležitý forvard Gning. Po porážce 0:2 od klokanů teplický 
kouč proto pochopitelně neměl dobrou náladu.

První půli jste nehráli špatně, ale po obrátce 
byla hra v režii Bohemans. Co se stalo?
Musím říct, že nám hrozně nám chyběl Kučera, 
kterého jsme museli vystřídat. A  byl to už 
vlastně třetí hráč ve středu pole, který se nám 
zranil a nemohl hrát. To je pak na nás vidět.
Bohemians udělali podobný taktický tah jako 
proti Zlínu, kdy do druhé půle poslali Puškáče 
za Kovaříka. V čem vás domácí předčili? Počí-
tali jste s tímto tahem?
Musíme se podívat i  na šířku kádru našeho 
a Bohemky. Když si dostřídají takového hráče, 
jako je Puškáč, který umí podržet míč a hraje 
výborně zády k bráně, umí udělat standardky… 
Bohemka hrála jednoduchý fotbal, na tomhle 
terénu a v tomhle mrazu se to dalo čekat. Tohle 
nám nevyhovovalo, protože jsme chtěli hrát 
fotbal. Oni měli tři čtyři hráče, kteří změnili 
chod zápasu, to je pak vidět.
Jak se vám ukázal mladík Čičovský, který 
se poprvé představil v základu? Není spíš 
takový hračička?
Tak hračička… Moc variant jsme neměli. Je 
poctivý, běhavý, dobře trénuje, konstruktivní. 
Dostal přednost, protože ostatní mají nějaké 
manko a  do zápasu jsme šli s  variantou, že 
bude zacpaný střed hřiště a bude podporovat 
hrot. Myslím, že nezklamal, ale měl to těžké. 
Předvedl slušný výkon.
On vlastně vypadl už před zápasem Trubač, 
tím se vám prakticky rozpadla záloha.
Ano, taky je zraněný, vypadl před tímhle zápa-
sem. A kdyby byl k dispozici, tak by hrál.
Ve čtvrté minutě navíc musel dolů Tomáš Von-
drášek. Jak to ovlivnilo hru a taktiku?
To je další důležitý hráč pro naši defenzivu. 
Nevím, co přesně má, možná má natržený sval. 
Ale nechci se na to vymlouvat. Určitě první půle 
snesla nějaká měřítka, ve druhé půli se mi nelí-

bil hlavně úvod. Na tom musíme zapracovat 
s tím, co máme. Teď před sebou máme důležitý 
domácí zápas a ten musíme zvládnout.
V souvislosti s těmi zraněnými… Nedá se ten 
velký počet dát do souvislosti s lednovým 
začátkem jara?
Viděli jste sami. Tyhle zápasy nikomu nechut-
nají. Ani fanouškům, ani hráčům. Terén taky 
hroznej. Na tuhle dobu dobrý, ale těžko se 
na něm kombinuje, je hodně propískovaný 
a hrbolatý. A my jsme v pátek poprvé trénovali 
v Teplicích na trávě…Je to těžký. Hodně hráčů 
mělo problémy s balonem, první doteky, kličky, 
klouzalo to. Chápu, že se liga musí hrát, ale je 
otázka, jestli by nepomohla nějaká vložená 
středa.
Po čtvrté žluté nebude moct za týden proti 
Ostravě hrát Gning. Budete to řešit posilová-
ním?
Moc nevěřím, že bychom někoho narychlo 
dělali. Když vám vypadnou čtyři důležití hráči, 
těžko je nahradíte. Na tuhle pozici je složité 
někoho udělat.
První minuty nastřádal Babacar Sy. Co týmu 
může dát?
Viděli jste sami. Bylo to příjemné oživení naší 
hry dopředu, kdy nám to moc nešlo. Jemu vyho-
vuje, když je hra otevřená, je běžecky vybavený 
a  má rád náběhy. Má tréninkové manko, ale 
myslím, že ho rychle dohání, pomůže nám. 
Ukázal dobrý výkon a doufám, že půjde nahoru. 
Třeba v příštím zápase bude hrát v základu.
Na Bohemce jste nevyužil stopera Minčeviče, 
jak to s ním vypadá?
Trénuje s námi tři dny. Jsme rádi, že jsme ho 
zaregistrovali, budeme s  ním muset počítat, 
protože nevím, na jak dlouho vypadl Vondrá-
šek. Máme před sebou týden a  uvidíme, jak 
se sžije s týmem, třeba pomůže hned v dalším 
zápase.
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PŘEDSTAVUJEME

ADAM ČIČOVSKÝ
V létě přišel do Teplic ze sousedního Ústí nad Labem, zabrzdilo ho ale vleklé zranění. Mladý 
talentovaný střední záložník Adam Čičovský se dal do pořádku a v prvním jarním duelu na 
Bohemians dostal při nemoci Daniela Trubače šanci v základní sestavě trenéra Jiřího Jarošíka. 
V rozhovoru přiblížil 170 centimetrů měřící šikula nejen své fotbalové začátky, ale i působení 
v Dynamu Drážďany či lapálie s únavovou zlomeninou.

Jaké byla tvoje kariéra, než jsi přišel do Teplic?
Začínal jsem v  pěti letech v  Ústí nad Labem. 
Dříve to byl Ravel, pak FK. Na Armě jsem byl až 
do čtrnácti, poté jsem odešel do Dynama Drá-
žďany. Hrál jsem v Německu od kategorie U15 
do kategorie U17. Vrátil jsem se do Ústí a trenér 
Křeček si mě vytáhl do áčka.
Pocházíš z fotbalové rodiny?
Táta je fotbalista, ale ne na nějaké vysoké 
úrovni. Chtěl, abych sportoval a byl v kolektivu.
Předpokládám, že jsi byl odmalička talent.
Fotbal mi hned šel. Začínal jsem jako útočník, 
postupem času jsem šel do středu zálohy.
Obdivoval jsi jako malý nějakého fotbalistu?
Messiho.
Takže probíhaly takové ty typické dohady 
s fanoušky Ronalda o tom, kdo je lepší?
Já si cením obou, ale to víte, že jsem se s kama-
rády hádal. (úsměv). Čas ukázal, že Messi je 
lepší.
Tipuji, že jsi předvánoční mistrovství světa 
hodně prožíval.
Je to tak. Fandil jsem Argentině a byl jsem moc 

rád, že se Messimu povedlo konečně získat titul 
mistra světa.
Na tvém fotbalovém životopisu mě zaujalo, 
že jsi byl v Drážďanech. Předpokládám, že díky 
spolupráci Ústí s Dynamem.
Přesně tak. Vždy šli dva kluci z ročníku do Drá-
žďan trénovat a i hrát zápasy, když se pak zalí-
bili. Já byl s Jonášem Jiránkem. Cestu nám pro-
šlápl Vasil Kušej, ten v Dynamu výrazně uspěl. 
Díky němu nás začal německý klub brát jako 
zajímavé fotbalisty.
Co ti německé angažmá dalo?
Poznal jsem jiný přístup k fotbalu. Viděl jsem, 
že se tam musí víc makat, aby člověk ve fotbale 
něco dokázal. Je tam opravdu jiná mentalita, 
přístup. Například na tréninku každý maká, 
neulejvá se. Když to srovnám s  tím, jaký byl 
tenkrát přístup v žácích a dorostu Ústí, tak to 
je velký rozdíl.
Naučil ses dobře jazyk?
Nebylo to stoprocentní. Rozuměl jsem všemu, 
ale když jsem měl sám mluvit, tak to bylo horší.
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Dynamo Drážďany má velký zvuk, na zápasy 
áčka chodí velké návštěvy. Chodil ses dívat 
na druhou ligu?
Ta atmosféra na zápasech Dynama byla úžasná. 
Měli jsme od klubu lístky, chodili jsme se dívat. 
I  teď, kdy je klub ve třetí lize, chodí obrovské 
návštěvy. I  jsme podávali míče, bylo to snad 
utkání se St. Pauli. Paráda. V  Drážďanech lidi 
fotbalem žijou už od rána, když je zápas. Všude 
je plno lidí, fandí se, fanoušci si vše užívají.
Po návratu do Ústí ses celkem brzy dostal 
šancí od trenéra Křečka. Jak na to období 
vzpomínáš?
To byl začátek covidu, byl jsem moc rád za tu 
šanci. Pak přišel trenér Jarošík, začal jsem pod 
ním přípravu a hned jsem pod ním začal hrát. 
Líbil se mu můj styl hry, byla mezi námi chemie. 
Jsem mu vděčný.
V Ústí to nakonec nedopadlo, už pod jiným 
koučem se sestoupilo do třetí ligy. Připravo-
val ses na to, že v Armě zůstaneš a pomůžeš 
k návratu zpět?
Byl jsme smířený s tím, že v Ústí zůstanu a budu 
bojovat s kluky o návrat do druhé ligy. Měl jsem 
pak strašnou radost, když se ozvaly Teplice.
Prsty v tom měl trenér Jarošík…
Jak jsem říkal, líbil se mu můj styl, má rád 
jednoduchý fotbal jako já. Tomu přestupu 
pomohlo, že jsme si v  minulosti sedli, že mě 
znal.

Po tvém přesunu na Stínadla o tobě hezky mlu-
vil, považoval tě za talent, viděl v tobě perspek-
tivu. Jak se to četlo?
Četlo se to krásně, ale bylo pak těžké to vše 
dokazovat. I  spoluhráčům. Pan Jarošík mi 
nastavil laťku vysoko. (úsměv).
Na podzim jsi toho ale moc nenahrál, protože 
jste byl snad dva měsíce zraněný. Co ti bylo?
Měl jsem únavovou zlomeninu pravé holení 
kosti. V  přípravě jsem hrál docela dost, tak 
jsem byl smutný, že jsem se zranil. Dlouho jsem 
nevěděl, co mi je, to bylo nejhorší. Přišlo mi to 
blbé vůči spoluhráčům, trenérům. Když se pak 
přišlo na to, že je to únavová zlomenina, tak už 
to bylo dobré, protože jsem věděl, jak z  toho 
ven. Ale když se nevědělo, já zkoušel trénovat… 
Nešlo to, byl jsem z  toho špatný. Spoluhráči 
a všichni okolo mě podpořili, za to jim děkuji.
Jak jsi na tom teď?
Úplně v pohodě. Odtrénoval jsem všechno, co 
odtrénovat šlo. Teď musím makat a přesvědčit 
trenéry, aby mi dali šanci. Hlavně si přeji, aby 
mi drželo zdraví.
Jaké máš osobní cíle v Teplicích?
Já jsem do Teplic jezdil na fotbal už jako malý. 
Přestoupit sem byl splněný sen. Chtěl bych se 
tu prosadit do základní sestavy a sbírat prvo-
ligové zkušenosti. Konkurence je velká, navíc 
první ligy je o  level výše než druhá. Musím si 
zvyknout, chvíli mi to trvat asi bude.
Na závěr prozraď, co máš kromě fotbalu rád.
Já mám všeobecně rád sport. Rád jezdím na 
kole, plavu. Dřív jsem i hodně lyžoval.



STARTUJE PROJEKT 
SPORT.VIDEO
Se startem jarní části mládežnických soutěží naplno odstartuje také nový projekt Sport.Video, 
který FK Teplice spouští. Sport.Video je projekt, který nabízí možnost vytvářet živě sestřihy 
ze zápasů prostřednictvím této platformy. Náš klub během podzimu tento projekt testoval 
a implementoval do své klubové aplikace, kde ho najdete v sekci „Videa“ – „Sestřihy mládeže 
a žen“.
Během jara by se tak měl z drtivé většiny mlá-
dežnických zápasů vytvářet unikátní obsah 
v podobě sestřihů těch nejzajímavějších akcí. 
Při soustředění v Turecku tento projekt testo-
valo také A mužstvo, které jeho prostřednictvím 
živě přinášelo sestřihy z  přípravných utkání. 

V  samotné sezóně už bohužel kvůli audiovi-
zuálním právům však A mužstvo tento systém 
využívat nemůže.
Pokud tedy nechcete přijít o nic podstatného 
z našeho klubu, včetně sestřihů mládežnických 
zápasů, tak si stáhněte aplikaci FK Teplice!
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NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE
FK TEPLICE



SOUPISKA

FK TEPLICE

1 
Luděk NĚMEČEK 
brankář | 4.1.1999

16 
Alois HYČKA 

obránce | 22.7.1990

25 
Abdallah Gning 

útočník | 29.9.1998

4 
Štěpán CHALOUPEK 
obránce | 8.3.2003

17 
Tomáš VONDRÁŠEK 
obránce | 26.10.1987

26 
Jakub Urbanec 

záložník | 27.4.1992

6 
Ladislav KODAD 

záložník | 20.4.1998

18 
Nemanja Mićević 

obránce | 28.1.1999

27 
Tomáš KUČERA 

záložník | 20.7.1991

72 
Filip Mucha 

brankář | 4.6.1992

7 
Matěj Hybš 

obránce | 3.1.1993

19 
Robert JUKL 

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 
Dominik PROCHÁZKA 

záložník | 25.1.2002



Internetová 
soupiska ZDE

SOUPISKA

FK TEPLICE
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10 
Babacar Sy 

útočník | 2.10.2000

20 
Daniel TRUBAČ 

záložník | 17.7.1997

30 
Tomáš GRIGAR 

brankář | 1.2.1983

11 
Filip Žák 

útočník | 1.9.1995

21 
Adam Čičovský 

záložník | 8.12.2002

35 
Matěj RADOSTA 

záložník | 10.5.2001

14 
Tadeáš VACHOUŠEK 
útočník | 11.1.2004

22 
Jan SHEJBAL 

obránce | 20.4.1994

44 
Soufiane Dramé 

obránce | 27.2.1996

15 
Daniel Fila 

útočník | 21.8.2002

28 
Jan KNAPÍK 

obránce | 11.12.2000

23 
Lukáš MAREČEK 

záložník | 17.4.1990

Chrobák Marek 
Kondiční trenér

Štěrba Jan 
Lékař

Neckař Pavel 
Lékař

Štol Radek 
Fyzioterapeut

Semerád Jiří 
Kustod

Pöra Ondřej 
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

HOLÍK

HOLZER

PUŠKÁČ

RŮSEK

VIŠINSKÝ

VAN BUREN

ŽITNÝ

KOZÁK

PLZ

SLO

BOH

OLO

LIB

SLA

MBL

ZLN

HKR

CEB

TEP

ACS

PCE

FKJ

BRN

FCB

38 %

50 %

62 %

42 %

35 %

90 %

20 %

54 %

58 %

38 %

77 %

41 %

23 %

54 %

46 %

60 %

PUDHOROCKÝ

HELLEBRAND

GRIGAR

ČVANČARA

NITA

JOVOVIĆ

MUSA ALLI

PLAVŠIĆ

1:2
1:0
2:0
1:1
1:1
5:1
0:0
1:1

HRÁČI UTKÁNÍ 17. KOLA Výherci s procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu







ligovyfanshop.cz

LIGOVÝ FANSHOP



SOUPEŘ

FC BANÍK 
OSTRAVA

Brankáři
1 Martin Hrubý 22.03.2004
16 Jan Laštůvka 07.07.1982
30 Jiří Letáček 09.01.1999

Obránci
96 Eneo Bitri 26.08.1996
25 Jiří Fleišman 02.10.1984
17 Michal Frydrych 27.02.1990
24 Jan Juroška 02.03.1993
19 David Lischka 15.08.1997
77 Gigli Ndefe 02.03.1994
7 Karel Pojezný 23.09.2001
3 Muhammed Sanneh 19.02.2000
33 Eldar Šehić 28.04.2000
23 Jaroslav Svozil 09.09.1993

Záložníci
5 Jiří Boula 08.04.1999
9 David Buchta 27.06.1999
20 Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu 08.08.1997
14 Petr Jaroň 30.08.2001
22 Filip Kaloč 27.02.2000
11 Nemanja Kuzmanovič 27.05.1989
18 Robert Mišković 20.10.1999
8 Srdjan Plavšič 03.12.1995
31 Zdeněk Říha 04.04.2002
10 Matěj Šín 02.06.2004
29 Ladislav Takács 15.07.1996
6 Daniel Tetour 17.07.1994

Útočníci
99 Ladislav Almási 06.03.1999
21 Jiří Klíma 05.01.1997
13 Daniel Smékal 08.12.2001
26 Muhamed Tijani 26.07.2000

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Bilance ČR: 51 | 17 - 19 - 15 | 61:55
Bilance doma: 25  | 9 - 9 - 7 | 28:18

Poslední vzájemný zápas
FC Baník Ostrava : FK Teplice 1:2 (1:1)
Branky: 37. Kuzmanovič – 19. Knapík, 80. Gning. 
Rozhodčí: Petřík – Kříž, Hurych – Berka (video). 
ŽK: Klíma, Buchta, Kaloč, Frydrych, Šehič, 
Chlumecký, Oulehla (asistent trenéra), 
V. Baránek (trenér brankářů) – Hybš, Gning, 
Kodad, Jarošík (trenér). 
Diváci: 6008.
Ostrava: Laštůvka – Sanneh, Frydrych, 
Pojezný, Fleišman – P. Jaroň (73. Tijani), Kaloč 
(88. Takács), Pokorný, Kuzmanovič, Buchta 
(62. Šehič) – Klíma. Trenér: Vrba.
Teplice: Mucha – Vondrášek, Knapík, Hybš 
– Hyčka, Kučera (88. Drame), Trubač, Jukl, 
Urbanec – Gning (90+5. Čerepkai), Procházka 
(46. Kodad, 90. Žák). Trenér: Jarošík

Poslední vzájemné zápasy
2022/2023 Ostrava : Teplice 1:2
2021/2022 Ostrava : Teplice 2:4
2021/2022 Teplice : Ostrava 1:2
2020/2021 Ostrava : Teplice 1:1
2020/2021 Teplice : Ostrava 2:1
2019/2020 Teplice : Ostrava 1:1
2019/2020 Ostrava : Teplice 0:1
2018/2019 Ostrava : Teplice 3:1
2018/2019 Teplice : Ostrava 0:1
2017/2018 Teplice : Ostrava 0:0
2017/2018 Ostrava : Teplice 3:3
2015/2016 Ostrava : Teplice 1:2
2015/2016 Teplice : Ostrava 1:0
2014/2015 Teplice : Ostrava 1:0
2014/2015 Ostrava : Teplice 1:1
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POMÁHÁME
NADAČNÍ FOND ROZDĚLIL V ROCE 
2022 VÍCE NEŽ MILION KORUN
Nadační fond FK Teplice má za sebou již třetí rok svého úspěšného fungování, přičemž se snaží 
pomáhat potřebným zejména ve svém okolí. V roce 2022 svoji pomoc ještě výrazněji prohloubil 
a to nejen díky příspěvkům hráčů, zaměstnanců klubu, partnerů, ale také fanoušků a široké 
veřejnosti. To umožnilo vedení Nadačního fondu FK Teplice rozdělit více než jeden milion korun.
Pomáhalo se především jednotlivcům, ať již 
to byl Nicolas, Beátka, Kateřina, Jaroslava, 
Vladimír, Jakub, Bohouš, Tomáš, Majdalenka, 
Hanička, Johanka, Milan, Ládík, Helena, Maxík, 
Jáchym, Věra či další (např. některé mládežníky 
FK Teplice).
Vedle toho se, ale pomohlo i řadě organizacím 
a to zejména v našem regionu, ať již šlo o tep-
lickou Charitu, Domov Důchodců Bystřany, 
Domov pro seniory v  Mostě, Arkadii Teplice, 
Tyflocentrum v Ústí nad Labem, Dětské domovy 
v  Tuchlově, Krupce, Duchcově, teplický Kloká-
nek či Zvonkohru Teplice.
„Děkujeme z  celého srdce všem za podporu 
Nadačního fondu FK Teplice v roce 2022, která 
nám umožnila podpořit takové množství jed-
notlivců a  organizací,“ poděkoval za správní 
radu Nadačního fondu FK Teplice její předseda 
Martin Kovařík.

I v roce 2023 můžete pomáhat prostřednictvím 
transparentního účtu Nadačního fondu 
FK Teplice: 293310060/0300 vedeného 
u ČSOB.
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POMÁHÁME
NADAČNÍ FOND POŘÍDIL 
ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ DO AUTA 
PRO JAROSLAVA Z HROBU
Nadační fond FK Teplice tentokrát pomohl v našem regionu rodině Klíhovcových, která žije 
společně se synem Jaroslavem v Hrobě.
Jaroslavovi je 43  let a  od dětství  má těžkou 
formu dětské mozkové obrny a mentální posti-
žení. Je plně upoután na vozík a  odkázán na 
cizí pomoc.Jeho rodiče se o něj celý život velmi 
obětavě starají, bohužel jsou již oba v důcho-
dovém věku a péče o syna je pro ně v některých 
ohledech poměrně obtížná.
„Jsme moc rádi, že jsme mohli pro rodinu Klí-
hovcových zakoupit za 50 tisíc korun speciální 
zvedací zařízení do auta, které jim pomůže při 
přepravě jejich handicapovaného syna. Toto 
zařízení nám pro něj dodala česká firma Hurt, 
jejíž majitel je sám také na vozíku a  zabývá 
se výrobou zařízení pro osoby s  postižením“, 
říká předseda správní rady Nadačního fondu 
FK Teplice Martin Kovařík.

„Z  celého srdce děkujeme Nadačnímu fondu 
FK Teplice za Váš štědrý dar. Polohovací zaří-
zení na nakládání syna do auta, nám skutečně 
velmi pomůže. Jára má totiž 50 kg, je spastický 
a  s  manželem  je pro nás dost obtížné, aby 
jsme ho do auta dostali. Manžel nemá řidičák 
a  tak je řízení auta na mě. Já měřím 140 cm 
a  bez pomoci Járu sama nenaložím“, dodává 
maminka Jaroslava.

I vy můžete spolu s FK Teplice pomáhat 
prostřednictvím transparentního účtu 
Nadačního fondu FK Teplice: 293310060/0300 
vedeného u ČSOB.



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




