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Sklo pro architekturu  
a interiérový design

Thermálium, Teplice

ADMIR LJEVAKOVIĆ 
BYL UVEDEN MEZI LEGENDY 
DO SÍNĚ SLÁVY FK TEPLICE
Legendární bosenský záložník a stále ještě kapitán a hrající asistent trenéra B mužstva Admir 
Ljevaković byl před minulým domácím utkáním s pražskou Spartou za potlesku zaplněného 
stadionu uveden do Síně slávy FK Teplice. Do prestižní společnosti ho uvedli pánové Davide 
Cappellino, prezident pro Evropu a Ameriku společnosti AGC a Pavel Šedlbauer, předseda 
představenstva FK Teplice.
Ljevaković přišel z Bosny a Hercegoviny na Stí-
nadla v létě 2007, první ligový zápas si připsal 
v září téhož 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.
Admir Ljevaković se tak jako druhý cizinec po 
svém krajanovi Edinu Džekovi přidal do tep-
lické Síně slávy, kde jsou kromě nich také Pře-
mysl Bičovský, Bohuslav Bílý, Michal Doležal, 
František Franke, Alois Jaroš, Josef Masopust, 
Jaroslav Melichar, Marian Řízek, Jiří Sedláček, 
Rudolf Smetana, Pavel Stratil, Štěpán Vachou-
šek a Pavel Verbíř.
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LIGA – 8. KOLO

TEPLICE : 
SPARTA PRAHA 2:2 (1:2)
Před výbornou kulisou více než deseti tisíc diváků přivítali tepličtí fotbalisté v 8. kole 
FORTUNA:LIGY pražskou Spartou. Před samotným zápasem byl uveden do síně slávy FK Teplice 
legendární Admir Ljevaković, jehož do tohoto vybraného klubu uvedl Davide Cappellino, 
prezident AGC pro Evropu a Ameriku, a Pavel Šedlbauer, předseda představenstva FK Teplice. 
Trenér Jiří Jarošík udělal jedinou změnu oproti základní sestavě s Jabloncem, kdy Jukl nahradil 
Křišťana.
V  prvním poločase se na Stínadlech hrál od 
záčátku vyrovnaný zápas, žlutomodří na svého 
soupeře nastoupili odvážně a  snažili se hrát, 
ale první gól přišel přesto z  kopaček leten-
ského týmu, když Kuchta posunul míč na Jankta 
a ten obstřelil brankáře Muchu. Za srovnáním 
se hnal v 21. minutě Gning, ale srazil ho těsně 
před vápnem Kovář, který za svůj zákrok viděl 
žlutou kartu, následný přímý kop tečovala zeď 
na branku. Srovnání měl na noze po půlhodině 
hry Matěj Hybš, ten však z úhlu mířil jen těsně 
vedle branky. Druhý gól tak přidala opět Sparta, 
když si na roh Höjera vyskočil Čvančara zvý-
šil na 2:0. Snížení ovšem přišlo vzápětí, Hyčka 
našel centrm Filu, který posunul na Gninga, 
jenž hlavou snížil.
Po změně stran to byly Teplice, které měly na 
svých kopačkách srovnání, když se do šance 
dostal střídající Žák. Ten řádně protáhl Matěje 
Kováře v hostující brance. Vyrovnání však přeci 

jen přišlo sedm minut před vypršením základní 
hrací doby získal balón Alois Hyčka, který našel 
Abdallaha Gninga a ten svou druhou brankou 
v  utkání srovnal. Skóre 2:2 už vydrželo až do 
konce utkání, Teplice si tak odnáší z  utkání 
cenný bod.

Branky: 42. a 83. Gning – 16. Jankto, 
40. Čvančara.
ŽK: 64. Jukl – 20. Kovář, 75. Jankto.
Rozhodčí: Zelinka – Paták, Caletka (Zaoral).
VAR, AVAR: Franěk, Vlček.
Diváci: 10555.
FK Teplice: Mucha – Vondrášek, Knapík, Hybš 
– Hyčka, Kučera, Jukl (72. Dramé), Urbanec 
(72. Shejbal) – Trubač – Gning (90+2. Kodad), 
Fila (61. Žák).
AC Sparta Praha: Kovář – Mejdr, Sörensen, 
Zelený, Höjer – Pavelka, Sadílek, Daněk, Jankto 
(75. Karabec) – Čvančara, Kuchta (68. Wiesner).
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ROZHOVOR

FILIP MUCHA
Brankář Filip Mucha byl jedním z teplických hrdinů sobotního zápasu se Spartou. Sice dvakrát 
inkasoval, ale několika skvělými zákroky pomohl svému týmu k bodu za remízu 2:2.

Jaké to bylo utkání?
Byl to hrozně těžký zápas. Moc jsme se na něj 
těšili, věděli jsme, že přijde hodně lidí. Chtěli 
jsme ukázat jim i  Spartě, že jsme se dobře 
nachystali. Bod bereme, přestože jsme trošku 
zklamaní, protože jsme sahali po třech.
A také jste mohli prohrát, protože Sparta měla 
pár šancí v závěru, které jste vychytal.
Někdy trošku se štěstím. Třeba po rohu tam 
někdo hlavičkoval, já to vyrazil nohou, odra-
zilo se to zase od někoho od jeho těla. Bylo to 
opravdu se štěstím.
Při standardkách máte problémy, znovu jste 
inkasovali po rohu. Co se tím?
Trápí nás to už delší dobu. Tentokrát jme zkusili 
hrát kombinovanou zónu, což je o osobní zod-
povědnosti. Každopádně standardky musíme 
zlepšit. Gól jsme dostali i tak. Mně hodně mrzí, 
měl jsem míč na ruce.
Bylo na Spartě vidět, že se jí nedaří?
My věděli, že není v optimální pohodě, i  jsme 
se na to připravovali, trenéři nám něco k tomu 
pouštěli na videu. Říkali jsme si, že kdy jindy ji 
obrat o body, když ne teď.
Máte za sebou zápasy se Slavií i Spartou. Byly 
hodně rozdílné, co říkáte?
Bylo znát, že Slavie je jinde, hraje ve větší 

pohodě. U  ní to byl doslova kolotoč. Spartě 
jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. 
Troufnu si tvrdit, že jsme byli v některých pasá-
žích dokonce lepší.
O poločase jste prohrávali, co jste si říkali 
v kabině?
My jsme chvíli před půlí dali kontaktní gól, tak 
jsme si věřili, že ze zápasem můžeme něco 
udělat. Hecovali jsme se.
Pro vás to byl největší ligový zápas?
To ano, moc jich zatím nemám. (úsměv)
A nebál jste se, že poté, co jste dostal na Slavii 
šest branek, dojde ke změně?
Věřil jsem, že dostanu důvěru, že mě trenéři 
podrží. Jsem za důvěru rád, snažím se ji splácet 
každým zápasem. Na té Slavii to bylo hrozné, 
ale my jsme věděli, že moc šancí nemáme…
V tabulce máte devět bodů, jste spokojeni?
V  posledních pěti zápasech jsme prohráli jen 
jednou, to je dobrá série. Musíme v ní pokra-
čovat.
Hodně vám pomáhá útočník Gning, co říkáte?
Určitě nám hodně pomáhá. On je trošku svůj, 
protože nám moc nerozumí, některé věci si 
také dělá po svém, je tak zvyklý. Ale na tréninku 
vypadá dobře, umí to prodat pak o víkendu, to 
je důležité. Snad mu to vydrží co nejdéle.
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LIGA – 9. KOLO

BRNO : TEPLICE 2:2 (2:2)
Teplický tým se v 9. kole FORTUNA:LIGY vypravil na hřišti Zbrojovky Brno, kde se musel trenér 
Jiří Jarošík obejít bez komety této sezóny Jakuba Urbance, který chyběl kvůli zranění. V základní 
sestavě ho nahradil Jan Shejbal, místo Daniela Fily pak v útoku vyběhl Filip Žák.
Žlutomodří vstoupili do utkání výborně, už 
v osmé minutě se totiž trefil Roběrt Jukl, ke 
kterému se vykutálel míč před vápnem a on ho 
utaženou ranou poslal přímo za zkoprnělého 
brankáře berkovce. Srovnat mohla domácí 
Zbrojovka o deset minut poizději, ale tvrdou 
ránu Ševčíka vyrazil Mucha. Vyrovnání tak 
přišlo až minutu nato, když se trefil Musa 
Alli. Poté měli další šance opět domácí, 
avšak tepličtí hráči ještě dokázali skórování 
zabránit. To se nepovedlo až v 36. minutě, kdy 
se míč dostal až k Ševčíkovi, který ho napálil 
do branky. Ani to však nebylo v první půli 
všechno, v nastaveném čase totiž napřáhl z 
dálky Kučera a parádní ranou z voleje srovnal.
Po změně stran přišla první radost teplického 
týmu, když se míč dostal ke Gningovi, který 
ho z úhlu poslal do branky. Jenže rozhodčí po 
konzultaci s VARem branku neuznal, nejspíš 
kvůli údajnému předchozímu ofsajdu Žáka. 

V 65. minutě to zkusil vzít na sebe Alli, který 
vyslal nebezpečnou střelu z dálky, ale Mucha 
ji vytěsnil na roh. Další šanci měly Teplice, 
čtvrthodinu před koncem se do vápna dostal 
Gning, zkoušel to na přední tyč, ale na rozdíl o 
zápasu se Spartou tentokrát pálil jen do boční 
sítě. Zápas tak skončil remizou 2:2.

Branky: 19. Alli, 37. Ševčík – 8. Jukl, 
45+2. Kučera.
ŽK: 24. Kučera, 57. Hyčka.
Rozhodčí: Batík – Pečenka, Leška (Černý).
VAR, AVAR: Machálek, Caletka.
FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Šural, 
Endl, Matejov – Texl (75. Blecha), Souček – 
Hladík (75. Fousek), Ševčík, Alli – Řezníček.
FK Teplice: Mucha – Vondrášek, Knapík, Hybš 
– Hyčka, Kučera, Jukl, Shejbal (90. Kodad) – 
Trubač (87. Dramé) – Gning (90. Mareček), Žák 
(76. Fila).
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ROZHOVOR

TOMÁŠ KUČERA
Tomáš Kučera dal v Brně druhý gól Teplic, čímž zajistil Severočechům remízu 2:2.  
Plichtu po skončení duelu bral.

Co říkáte na remízu?
Asi sedí. První poločas mělo Brno lehce navrch. 
Sice jsme začali dobře, ale pak to otočilo a do 
půle nás přehrávalo. Uklidnili jsme se gólem na 
dva dva. Druhý poločas byl otevřený. Sice jsme 
hráli ze zatažené obrany, ale vyráželi jsme do 
brejků a taky mohli udeřit.
Trošku vás zlobil Alli...
Tihle menší hráči jsou vrtkaví. Jak jsou malí, tak 
se špatně zastavují, když jsou k vám čelem. Mrzí 
mě ten náš druhý obdržený gól; měl jsem míč 
pod kontrolou, ale vykopl mi ho mezi nohama.
Štvalo vás to pak na trávníku? Byl jste rád, 
že jste chybu napravil brankou?
Na hřišti to moc neprožíváte, když se něco 
takového stane. Ale teď jsem samozřejmě 
šťastný, že se mi povedlo hned dát gól.
Celkem jste to trefil, přitom to nebyl snadný 
kop.
Já si na tyhle míče docela věřím. Člověk do toho 
plácne, snaží se to trefit. Mně se to povedlo, 
balon letěl ukázkově, zapadl do brány.
Ten zápas se hrál na celkem špatném terénu...
Nebyl úplně ideální. Ale my tohle známe z dří-
vějška Teplic, máme s tím vekou zkušenost, tak 
nám to dalo zavzpomínat na staré časy. (úsměv)

A s bodem jste spokojeni? Máte jich po devíti 
kolech deset, to je dobrý počin, že?
V stávající situaci asi můžeme být relativně 
spokojeni. Máme za sebou těžké soupeře, teď 
budeme mít relativně lepší los. Když na to 
výsledkově navážeme, tak to bude dobré.
A nedocházely vám ke konci zápasu síly? Zbro-
jovka hrála na vítězství, vy jste spíš bránili.
Náš záměr byl je už tolik nehonit, čekat na 
brejk. Měli jsme tam tři čtyři přečíslení a moc 
nechybělo, abychom udeřili.
Třetí gól jste dali, ale nebyl vám uznaný. 
Oprávněně?
Já to neviděl, ale rozhodčí říkal, že ofsajd byl. 
Fakt nevím. Je to samozřejmě frustrující, když 
se už radujete a pak vám tu radost z gólu vez-
mou.
Na to, že spolu hrál nováček a tým, od kterého 
se čeká jen boj o záchranu, to byl pěkný fotbal. 
Překvapilo vás to?
Každý zápas se vyvíjí jinak... Brno překvapilo, 
má body, dává hodně gólů. Pro nás to byl těžký 
soupeř. Pro diváka to bylo zajímavé utkání. Je to 
jedině dobře, že i zápasy týmu ze spodu tabul-
kou jsou takové.
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MOL CUP

ŽIŽKOV : TEPLICE 1:2 (0:1 P)
Teplický tým vstoupil do letošního ročníku MOL Cupu utkáním na Žižkově, kde žlutomodří 
nastoupili proti domácí Viktorce. Tedy tradičnímu pražskému klubu s útulným stadionem pod 
žižkovskou věží. Trenér Jiří Jarošík udělal několik změn v základní sestavě, nastoupili například 
Dramé, Chaloupek, Křišťan, Mareček nebo Shejbal.
Teplický tým vstoupil do zápasu dobře, hned na 
začátku domácí zatlačil do vlastního vápna a už 
ve čtvrté minutě jeden z hráčů Žižkova zahrál 
po rohovém kopu rukou a kopal se pokutový 
kop. Ten s přehledem proměnil Filip Žák a Tep-
lice vedly 1:0. Jenže po vstřelené brance začali 
svěřenci Jiřího Jarošíka pouze kontrolovat hru 
a Viktorka se nadechla k odporu, nejvýraznější 
příležitost si připsal po půlhodině hry Teplicím 
dobře známý Václav Prošek, Tomáš Grigar ho 
však vychytal. Do kabin se tak šlo za stavu 1:0 
pro hosty.
Po změně stran však Žižkov dokázal rychle 
srovnat, když se jeden z domácích řítil sám na 
Grigara, ten ještě dokázal míč vyrazit, ale ten 
se odrazil až na Batioju a ten trefil odkrytou 
branku. Žlutomodří se sice snažili se zápasem 
něco udělat, ale šanci si ne a ne vypracovat, 
naopak v nastaveném čase mohli rozhodnout 
domácí, naštěstí míč s tečí skončil pouze na 
rohu a šlo se do prodloužení.

V tom měla nejprve Viktorka obrovskou šanci, 
když Bazal obešel Grigara a poslal míč na spo-
luhráče před prázdnou branku, jenže ten minul. 
Naopak na druhé straně vzal na sebe zodpo-
vědnost mladý Tadeáš Vachoušek, který dostal 
míč za obranu a skvěle zakončil za záda bran-
káře Myšky. Pak už teplický tým dotáhl utkání k 
vytouženému postupu. „Vždycky jdu na hřiště s 
tím, že bych chtěl dát gól, dnes se to naštěstí 
povedlo,“ úsmíval se po zápase střelec vítěz-
ného gólu.

Branky: 49. Batioja – 4. Žák z pen., 
101. Vachoušek.
ŽK: 80. Bazal – 34. Knapík, 37. Chaloupek.
Rozhodčí: Všetečka – Kubr, Hádek.
Sestava Teplic: Grigar – Chaloupek, 
Knapík, Hybš (91. Jukl) – Dramé – Kodad 
(55. Procházka), Mareček, Křišťan (55. Trubač), 
Shejbal (68. Švanda) – Žák (68. Vachoušek), Fila 
(100. Gning).
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POMÁHÁME

NADAČNÍ FOND UDĚLAL 
RADOST TŘEM CHLAPCŮM 
Z UKRAJINY
V minulých týdnech pomáhal Nadační fond FK Teplice postupně třem chlapcům z Ukrajiny. Díky 
jeho finančním darům, pro ně mohly být zakoupeny ve Fanshopu FK Teplice nové kopačky. „Chtěla 
bych poděkovat v zastoupení rodičů tří chlapců, kteří se i díky pomoci Nadačního fondu FK Teplice 
mohou cítit lépe, při zvládání adaptace na novou zemi, kam přišli díky válce na Ukrajině. Znamená 
to pro ně skutečně hodně,“ říká Lucie Beyerová, která rodinám chlapců pomáhá.
Rodina prvního z nich, žije v pěti lidech v malé 
garsonce v Chlumci. „Všichni spali tři měsíce 
na podlaze a neměli ani žádný nábytek. Arsen, 
který od Vás dostal kopačky, dojetím ani 
nemluvil a celý večer je měl i u postele, protože 
se nemohl vynadívat,“ dodává Beyerová.
Druhým chlapcem, kterému se pomáhalo, byl 
desetiletý Renat Klimov z Kriveho Rohu. Žije 
na ubytovně v Ústí nad Labem spolu s mamin-
kou, sestrou a také babičkou Nellou, která jej 
podporuje a přijela s ním na stadion kopačky 
vybrat. Renat je velmi bystrý a inteligentní 
chlapec, který kromě fotbalu hraje šachy, na 
kytaru (tu bohužel musel nechat na Ukrajině) a 
vyniká v matematice.

Pomáhalo se i Volodimirovi Musaievovi, který 
měl v den předávání kopaček dokonce naroze-
niny. „Vovka by velmi rád hrál fotbal za Modlany. 
Když do Teplic z Charkova přijeli, zažíval velký 
stres. Sám nechtěl jít ani do obchodu přes ulici. 
Proto bude pro něj skvělé, že může s parádními 
kopačkami zapadnout mezi kluky, navázat přá-
telství a díky tréninkům chvíli nemyslet na to, 
co je potkalo,“ uzavírá Lucie Beyerová.

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.

ALLI

VLIEGEN

HELLEBRAND

SADÍLEK

NGUYEN

TISCHLER

ČIHÁK

MOSQUERA

BRN

LIB

CEB

ACS

SLO

PCE

HKR

PLZ

TEP

MBL

OLO

FCB

FKJ

BOH

ZLN

SLA

72 %

27 %

67 %

20 %

33 %

29 %

44 %

57 %

24 %  

58 %

32 %

51 %

27 %

79 %

40 %

25 %

MUCHA

MATĚJOVSKÝ

VENTÚRA

PLAVŠIČ

HANUŠ

JÁNOŠ

CHANTURISHVILI

SANTOS

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

HRÁČI UTKÁNÍ 9. KOLA Výherci s�procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

@fortunaligacz

.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 

KR

LZ

ZLN

SLA

40 %

25 %

CHANTURISHVILI

SANTOS

0:0
3:0



ligovyfanshop.cz

LIGOVÝ FANSHOP



NOVÉ SÉRIE SBĚRATELSKÝCH 
KARET JE TADY! 

V prodeji na sportzoo.sk
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… kdyz fotbal pomáhákdyzkdyzkdyz fotbal pomáháfotbal pomáháfotbal pomáhákdyz otbal pomáhá

Antonín Fantiš
patron NFZŽ

hráč FC TRINITY Zlín

David Lafata
patron NFZŽ
nejlepší střelec v historii FORTUNA:LIGY

více info najdete na
www.zelenyzivot.org



SOUPEŘ

FK PARDUBICE

Brankáři  
93 Viktor Budinský 09.05.1993
32 Jakub Markovič 13.07.2001
87 Nicolas Šmíd 23.07.1998

Obránci  
- Martin Chlumecký 11.01.1997
4 Jan Halász 28.02.2001
20 Matěj Helešic 12.11.1996
5 Robin Hranáč 29.01.2000
26 Dominik Kostka 04.05.1996
13 Tomáš Koukola 16.02.2002
17 Petr Kurka 04.07.2002
3 Václav Míka 01.06.2000
23 Bernardo Rosa 20.09.2000
15 Václav Svoboda 16.09.1999
34 Tomáš Vlček 28.02.2001

Záložníci  
19 Michal Hlavatý 17.06.1998
- Marek Icha 14.03.2002
39 Dominik Janošek 13.06.1998
14 Jan Jeřábek 12.02.1984
28 Adam Lupač 20.09.2000
16 Dominik Mareš 03.02.2003
11 Samuel Šimek 30.03.2002
24 Tomáš Solil 01.02.2000
27 Vojtěch Sychra 30.11.2001
12 Emil Tischler 13.03.1998
7 Kamil Vacek 18.05.1987
30 Tomáš Zahradníček 11.08.1993

Útočníci  
25 Nana Akosah-Bempah 29.08.1997
9 Pavel Černý 28.01.1985
30 Marek Červenka 17.12.1992
8 Ondřej Chvěja 17.07.1998
35 Leandro Lima 26.12.2001

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
Bilance ČR: 5 | 0 - 0 - 5 | 2:9
Bilance doma: 3  | 0 - 0 - 3 | 1:5

Poslední vzájemný zápas
FK Teplice : FK Pardubice 0:2 (0:1)
Branky: 37. vlastní Bulmaga, 69. Čihák.
Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Antoníček - 
Berka (video).
ŽK: Bulmaga, J. Mareš - Černý.
Diváci: 1228.
Teplice: Mucha - Hora, Chaloupek, El Magrábí 
- Prošek (63. Hural), Bulmaga (46. Vobecký), 
Sunzu, Kodad - Moulis - J. Mareš (63. 
Procházka), Sejk (46. Ledecký). Trenér: Jarošík.
Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Pojezný, 
Čelůstka - Jeřábek - Patrák (84. D. Mareš), Červ 
(86. Toml), Cadu (69. Sychra), Lupač (69. Vacek) 
- Černý (69. Huf). Trenér: Novotný.

Poslední vzájemné zápasy
2021/2022 Teplice : Pardubice  0:2
2021/2022 Pardubice  : Teplice  2:0
2021/2022 Teplice  : Pardubice  1:2
2020/2021 Teplice  : Pardubice  0:1
2020/2021 Pardubice  : Teplice 2:1
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POMÁHÁME
NADAČNÍ FOND POŘÍDIL 
VLADIMÍROVI INVALIDNÍ VOZÍK
FK Teplice dlouhodobě spolupracuje s Centrem pro roztroušenou sklerózu Krajské zdravotní – 
Nemocnice Teplice a snaží se aktivně podporovat lidi z regionu, kteří s touto nemocí statečně 
zápasí.
Nadační fond FK Teplice tentokrát pomohl dal-
šímu z jeho teplických klientů, panu Vladimí-
rovi, kterému zakoupil nový invalidní vozík za 
12 tisíc korun. „Jsme velmi rádi, že jsme mohli 
Vladimírovi zakoupit vhodný invalidní vozík, 
který si moc přál. Určitě si ho zaslouží a to 
nejen proto, co vše dělá pro ostatní lidi s roz-
troušenou sklerózou v teplické ROSCE, jejímž 
předsedou je již více než 15 let,“ říká předseda 
správní rady Nadačního fondu FK Teplice Mar-
tin Kovařík.
Vladimírovi před více než třiceti lety ukončila 
roztroušená skleróza jeho vysokoškolská stu-

dia a postupně mu poškodila i většinu svalů a 
kostí v jeho těle. Přesto se stalo jeho hlavním 
životním krédem: „Hýbat se a nevzdávat to!“ 
„I když Vladimír musel v minulosti skončit s 
milovanými tůrami po horách či kolektivními 
sporty, kterým se dříve aktivně věnoval, pohyb 
a sport, včetně sledování teplického fotbalu, 
pro něj zůstali důležitou součástí každoden-
ního života,“ doplňuje CSR manažer klubu 
Vilém Kunz.

I vy můžete pomáhat prostřednictvím trans-
parentního účtu Nadačního fondu FK Teplice: 
293310060/0300 vedeného u ČSOB.
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PLNÍME PŘÁNÍ
ŽLUTOMODRÉ SPLNĚNÉ PŘÁNÍ 
UDĚLALO RADOST HONZOVI
Dalším hostem Žlutomodrého splněného přání byl Honza ze Želének u Duchcova. Honza, který 
dorazil na teplická Stínadla i v doprovodu své maminky, je věrným fanouškem našeho klubu a 
nechybí při domácích zápasech na našem stadionu.
Nejdříve měl možnost se setkat  s teplickou 
legendou Pavlem Verbířem, který mu  následně 
ukázal i celé zákulisí teplického stadionu, 
včetně zázemí kabiny A mužstva či Síně slávy. 
Následně mu v press centru předal i dres s čís-
lem 14 a jeho jménem či plakáty a podepsané 
kartičky všech hráčů A týmu.

Honza měl možnost zhlédnout i trénink A týmu, 
po kterém se s mužstvem nejen  vyfotografo-
val, ale vyzkoušel si i zahrávání pokutových 
kopů na trenéra brankářů Petara Aleksijeviče.  
Již brzy budeme chtít plnit další žlutomodré 
přání některého z fanoušků, který se pere s 
nepřízní osudu, pokud máte ve svém okolí 
někoho takového, tak nás neváhejte s jeho pří-
během kontaktovat.



www.tiskarnakb.cz

Již 30 let Vám děláme pomyšlení.

TISKÁRNA K & B, s.r.o.

Ľudovíta Štúra 2456
434 01 Most
Česká republika

ZEMŘEL ING. JAROSLAV PŘEROST
Klub zasáhla v minulém týdnu velmi smutná 
zpráva, zemřel totiž dlouholetý člen před-
stavenstva FK Teplice Ing. Jaroslav Přerost. 
Do představenstva klubu patřil už od jeho nej-
slavnějšího období na konci devadesátých let 

až do roku 2013. Teplický klub také pravidelně 
zastupoval na fotbalových veletrzích Soccerex.

Klub by tímto chtěl vyjádřit všem pozůstalým 
upřímnou soustrast.

22 | žlutá modrá



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 přede-
vším 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




