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Dokonalá kosmetická péče 
od muže kosmetika s 14 letou praxí 

v kosmetickém oboru pro ženy 
i muže všech věkových kategorií.

Vaše pleť si péči zaslouží 
a Vy příjemný odpočinek a relaxaci také ...

... již nyní se těším na Vaši navstěvu
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NOVĚ 
v centru 

Teplic

NOVĚ 
v centru 

Teplic

Jan Kramár - kosmetické studio
Kapelní 914/1, Teplice
(přízemí bývalého bankovního domu České spořitelny)

tel. 778 006 746 
Po - Ne: dle objednávek

Štěpán Vachoušek: 
Fotbal je celý můj život

 Jste teplická iko-
na. Vidíte kolem se-
be svého nástup-
ce, stejného srdcaře 
a hecíře, ať už v sou-
časném týmu či mezi 
mladými hráči?
To je těžká otázka. Ta-
ková ta vedoucí osob-
nost mužstva se pozná 

až ve starším věku. Sa-
mozřejmě těch lidí, kteří 

by to mohli být a jsou při-
rozenou autoritou, tu několik 

je. Vyprofi lují se ale až časem.
 Jste zdravý, stále máte chuť 

do fotbalu. Jak dlouho se ještě cí-
títe na působení v prvoligovém 
fotbalu?
Vše se odvíjí od zdraví. Vždy v úno-
ru či březnu si s vedením týmu sedne-
me a řekneme si, jak na tom jsme, ať 
jedna či druhá strana. Vždy se může 
stát, že další spolupráci neprodlouží-
me. Ale pokud chuť do fotbalu je, slou-
ží zdravíčko a hlavně když mám muž-
stvu stále co dát, samozřejmě bych 
chtěl vydržet co nejdéle. Záleží také, 
jak se daří herně. Fotbal dělám celý 
svůj život a bude velmi těžké skončit, 
ale ta doba jednou přijde. Neříkám, 
že to bude příští rok, nechci se v tuto 
chvíli unáhlit, ale už se to blíží.

 Teplický fotbalový stánek pat-
ří k nejhezčím v prvoligové soutě-
ži, klub je fi nančně stabilizován. Ne-
zvažujete spojit po skončení hráčské 
dráhy svoji další kariéru s teplickým 
fotbalem v jiné roli, než jako hráč? 
Nějaké náznaky tady jsou, abych zů-
stal, a budu o tom přemýšlet. Fotbal 
mě živí celý život, mám ho rád a je to 
moje zaměstnání i koníček. Budu se 
snažit předat zkušenosti nasbírané 
nejen v zahraničí. Teplice jsou pro mě 
srdeční záležitost, a proto se budu ně-
jakým způsobem snažit jim to vrátit. 

 Zahrál jste si Ligu mistrů v dre-
su Marseille, doma máte bronz 
z EURO 2004, cílíte ještě na nějaký 
úspěch třeba s Teplicemi?
Po minulé sezóně, kdy se nám hlav-
ně jaro nepovedlo, musíme mít tro-
chu skromnější cíle. Pokud ale bude 
šance na úspěch, byla by škoda to-
ho nevyužít, protože ta možnost se 
pro Teplice neopakuje každý rok. Cí-

lem je hrát co nejvýše v tabulce. Ale 
samozřejmě na to se budou soustře-
dit všechny týmy, takže nic jednodu-
chého to nebude.

 Vychovala vás babička s dědou. 
Jak oni prožívají vaše sportovní 
úspěchy či nezdary a vůbec celou 
kariéru?
Já jsem jim nesmírně vděčný, že fotbal 
můžu vůbec hrát, když si nás po těch 
smutných událostech tehdy osvojili. 
Děda už tady bohužel není s námi, ale 
seshora určitě moje další pokračová-
ní kariéry sleduje. Myslím, že mě dob-
ře vychovali a já byl hodně samostatný 
v zahraničí, nebo v různých, někdy ne-
příjemných životních situacích – to by-
la jejich zásluha. Já jsem se jim to vždy 
snažil vracet. Postupně to od nich pře-
brala i manželka, když jsem byl vážně 
zraněný a držela mě psychicky nad vo-
dou. Za to jim patří všem velký dík.

Text: Tomáš Prchal
Foto: FK Teplice

Tahoun týmu, respektovaná osobnost českého sportu a teplický srdcař Štěpán Vachoušek přiznává, že 
bude velmi těžké s aktivním sportem skončit, ale ta doba se podle jeho slov již blíží. Přesto by se ne-
bránil spojit svoji další kariéru s teplickým klubem. 

SP
ECIÁLNÍ

V Y D Á NÍ

Štěpán Vachoušek
Záložník a kapitán mužstva FK Teplice podává stabilní výkony a s fotbalem roz-
hodně ještě nekončí. Začínal v Lokomotivě Bílina, hostoval v Teplicích, České Lí-
pě, Xaverově a Blšanech. Za sebou má i angažmá v zahraničních klubech Olym-
pique Marseille a Austrie Vídeň, odkud se zase vrátil do Teplic, které jsou jeho sr-
deční záležitostí. Letos prodloužil s vedením klubu smlouvu o jeden rok.
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 systémy komplexního nakládání s odpady 
 velkoobjemové kontejnery  separace odpadů 
 zneškodnění odpadů kategorie „O“, „N“
  svoz a zneškodnění gastro odpadu
 veřejné osvětlení  světelná signalizace 
 letní a zimní údržba komunikací
 opravy komunikací  údržba veřejné zeleně

Úprkova 1, 415 01 Teplice, tel.: 417 514 911
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz www.mariuspedersen.cz/mpteplice

Ředitel klubu Petr Hynek vnímá oče-
kávání fanoušků, kteří společně s ve-
dením klubu, ale i se sponzory neby-
li s loňským dvanáctým místem spo-
kojeni. I proto byl odvolán hlavní 
trenér se sportovním ředitelem.
„Momentálně se o řízení sportovního 
úseku dělím s trenérem Danielem Šmej-
kalem. Naším cílem je buď tento post 
obsadit novou tváří, nebo v případě, 
že by se klubu v sezóně dařilo, by tuto 
funkci mohl zastávat stejně jako v an-
glických klubech hlavní trenér,“ uve-
dl Petr Hynek. Dodává ale, že i když 

závěr minulé sezóny nebyl pro klub 
ideální, proti nejsilnějším soupeřům 
tým odehrál vyrovnané zápasy, a buď 
získal body, nebo se alespoň prezen-
toval pohlednou hrou.
Během letní pauzy došlo na stadio-
nu Na Stínadlech, který patří k nej-
hezčím fotbalovým chrámům v Čes-
ké republice, k řadě pro fanoušky 
příjemným změnám. „Již delší do-
bu byl jednou z našich hlavních prio-
rit nákup nové obrazovky, protože ta 
původní, instalovaná před třinácti le-
ty, byla jednou z nejstarších v lize a by-

Teplice chtějí budovat tým pro evropské poháry
Teplice | O vybudování týmu, který by co nejrychleji hrál evropské 
poháry, chce usilovat management fotbalových Teplic. Cílem klubu, 
který je pro aktuální sezónu opět finančně zajištěn s rozpočtem me-
zi 70 a 80 miliony korun, je umístění v první polovině tabulky, te-
dy do osmého místa.

lo velmi složité ji odbornou fi rmu udr-
žovat v chodu. Nová obrazovka je jed-
nou z nejmodernějších v nejvyšší sou-
těži a navíc je k ní k dispozici 50 metrů 
LED perimetrů, tedy digitálních pane-
lů pro informování fanoušků, napro-
ti střídačkám,“ přiblížil novinku ře-
ditel klubu.

Kromě výsevu nového trávníku, 
který byl poznamenaný více než 
desetiletým provozem, nechal klub 
instalovat také elektronické turni-
kety, které umožní prodej vstupe-
nek přes internet a zlepší marke-
tingové využití pro klub. Turnike-
ty spolu s obrazovkou, která díky 

specializovanému režisérovi nabí-
zí divákům bohatý předzápasový 
program, si vyžádaly osmimiliono-
vou investici. Ještě na počátku le-
tošního roku klub zprovoznil no-
vé webové stránky, kterými lze lis-
tovat i na všech mobilních zaříze-
ních.  (top)

K dalším úspěšným projektům lze 
určitě ještě zařadit MEROPOL po-
máhá, METROPOL kulatý stůl ne-
bo úplně horká novinka talk show 
TŘETÍ POLOČAS v pivovaru Mono-
pol, jejímž premiérovým hostem 

byl v úterý 16. 8. nový hlavní tre-
nér FK Teplice Daniel Šmejkal. Vi-
deo mohou zájemci zhlédnout na 
našich facebookových stránkách.  
Už při založení jsme Metropolu da-
li do vínku podporu regionů, posí-
lení zdravého patriotismu a hrdos-

ti obyvatel na kraj, v němž žijí. Me-
zi naše aktivity patří publiková-
ní úspěchů v podnikatelské sféře, 
v  samosprávách kraje, měst i ob-
cí, v kultuře i sportu napříč věko-
vými kategoriemi. Proto jsme také 
mediálním partnerem  FK Teplice, 
s nímž nás pojí vítězství i prohry 
týmů, výchova mládeže i přátel-

ské vztahy s vedením a manage-
mentem klubu i představiteli ma-
jitele, kterým je AGC. I z našich úst 
se na krásném stadionu na Stína-
dlech zcela spontánně často ozývá: 
TEPLICE, DO TOHO!

Jsme hrdým partnerem fotbalového klubu

Ing. Jiří Morštadt, 
ředitel vydavatelství

Ladislava Richterová, 
šéfredaktorka

Vydavatelství METROPOL letos slaví 10. výročí založení.  Za tu dobu putovalo ke čtenářům přes milion 
výtisků bezplatných novin a pětkrát tolik aktuálních zpráv na zpravodajském portále www.tydeniky.cz 
či Facebooku Český Metropol a zprávy.cz. Samostatné facebookové stránky a profily mají také vydava-
telské projekty Osobnost roku Ústeckého kraje, Osobnost roku Libereckého kraje, Nejlepší sportovec ju-
nior, Miss Czech Press, Nejlepší středoškolský student a TOP MODEL OF THE YEAR. 

 
 
 
 
 
 

 
Specializujeme se na: 

 
- výrobu a montáž ocelových konstrukcí 
- dodávku, servis, opravy a údržbu strojních zařízení 
- spojování dopravních pásů 
- projekční činnost 
- a další 

 
 
 
 
 
 

Do svých řad přijmeme: 
 
     - zámečníky 
      - montéry 
       - vulkanizéry 

- údržbáře 
Nabízíme:        - uklízeče 
 
- velkou rozmanitost projektů 
- výjezdy po ČR i do zahraničí  
- práci na malých i velkých zakázkách  
- zajímavou a různorodou práci 
- odpovídající platové ohodnocení 
 
 
Kontakt: 
 
web: www.olpe.cz  
tel: 417 535 396 

ofi ciální partner klubu FK
 Teplice
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Největší výrobce
plochého skla
a jeho aplikací

ve střední a východní
Evropě

Zaměstnavatel 
roku 2016 

České republiky

 Jaké požadavky kladete na nové-
ho hlavního trenéra Daniela Šmej-
kala?
Jde mi především o herní styl. Chci, 
abychom hráli fotbal, který je atrak-
tivní pro diváky tj. aktivní a féro-
vě agresivní. Je to fyzicky velmi ná-
ročné a částečně i riskantní hrát tak 
otevřeně. S nadsázkou říkám, že je 
to pro mne důležitější, než jen hrát 
na body. A to vše požaduji dosáh-
nout v rámci našich fi nančních mož-
ností, náročnou tréninkovou přípra-
vou, výchovou a zařazováním mla-
dých hráčů. To znamená bez nákupu 
drahých hvězd. Cílem je samozřej-
mě v reálném čase opětovná účast 
v soutěži o Evropsky pohár. 

 Co očekáváte od hráčů týmu?
Naprostou loajálnost k našemu klu-
bu, a to i ve veřejných a mediál-
ních vyjádřeních, na druhou stra-
nu nikomu nebudeme bránit v od-
chodu v případě výhodné fi nanční 

nabídky pro jakéhokoli hráče a sa-
mozřejmě klubu. Plné nasazeni, tré-
ninková disciplína, dodržováni tak-
tických pokynů trenéra a dodržo-
vání etického kodexu AGC je samo-
zřejmostí. 

 Jaký vzkaz máte pro fanoušky FK 
Teplice?
Fanděte našemu klubu a nezatracuj-
te hráče v případě, že se jim zrovna 
nedaří. V takovém případě právě po-
třebují maximální podporu. Návště-
vu utkaní berte především jako zá-
bavu a možnost setkat se s ostatní-
mi lidmi. Hra má to kouzlo, že může 
vyhrát jen jeden a nikdo nevyhrává 
soustavně. Buďte objektivní a soud-
ní. Stadion není místo pro agresivní 
konfrontaci jakéhokoli druhu. Divá-
ci jsou nedílnou součástí fotbalové-
ho byznysu, čím je větší jejich pod-
pora, tím je větší šance na úspěch 
týmu na hrací ploše. Bez fanoušků 
fotbal nemá smysl.

P. Šedlbauer: Chci aktivní 
a férově agresivní hru

Nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže se rozebíhá. Ten minulý nebyl ve vý-
konech FK Teplice příliš slavný. Jaké očekávání má vedení klubu v současné 
sezóně, na to jsme se zeptali předsedy představenstva Ing. Pavla Šedlbauera.
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 O Bonusovém klubu FK Teplice 
se mezi fanoušky hodně diskutuje. 
Jaké výhody držitelům permanent-
ky nabízí?
Držitelé našich permanentek ma-
jí slevy u více než 70 fi rem nejen 
v Teplicích, ale téměř po celém Ús-
teckém kraji. Díky nákupu perma-
nentní vstupenky tak mohou ušetřit 
během celé sezóny doslova tisíce ko-
run. Velkou odezvu vzbudila napří-
klad akce 1 vstupenka + 1 zdarma 
pro držitele permanentek v teplic-
kém kině Premiere Cinemas, ale také 
další akce, které Bonusový klub na-
bízí. Přehled všech slev najdou fa-
noušci na našich webových strán-
kách.

 Před sezonou klub posílil ob-
chodní tým i s ohledem na prezen-
taci na německém trhu. Co si od té-
to novinky slibujete?
Věříme, že s příchodem obchodní-

ho manažera pro německý trh roz-
šíříme portfolio našich partnerů 
i směrem za hranice České republi-
ky. Chceme tímto krokem také zvý-
šit povědomí o naší značce v Němec-
ku a přilákat na Stínadla i fanoušky 
z této země.

 Fotbal patří mezi nejsledovaněj-
ší sporty u nás, klub FK Teplice je 
v povědomí lidí silná značka. Kam 
lze ještě posunout tento jinak po-
vedený projekt?
Ve sportu i v businessu člověk ni-
kdy nesmí usnout na vavřínech, 
tímto heslem se řídíme také my, 
proto se snažíme pořád náš klub 
rozvíjet a posouvat vpřed. Momen-
tálně se hodně zaměřujeme napří-
klad na zápasový program, aby se 
fanoušci na Stínadlech bavili nejen 
během 90 minut hry, ale opravdu 
po celou dobu návštěvy našeho sta-
dionu.  (top)

Klub je potřeba stále rozvíjet a posouvat vpřed
Obchodní ředitel FK Teplice Přemysl Hruška je přesvědčen o tom, že člo-
věk nikdy nesmí usnout na vavřínech, proto je třeba klub neustále roz-
víjet a přemýšlet, jak ho posouvat dopředu.

Fotbalové kluby v naší nejvyšší sou-
těži jsou důležitou líheň pro repre-
zentaci naší České republiky. Fot-
bal je mimořádně rozšířeným spor-
tem na celém světě.

Úroveň a fandovství jednotlivých 
klubů je silné pouto. Pouto, které 
tvoří hráči a podporují diváci svou 
přítomností na zápasech svého 
mužstva, těší se na něho, podporují 

jej i jinými formami a hlavně je pro 
ně součástí a náplní jejich života.
Takovou doplňující formou je více 
než desetiletá spolupráce mezi fot-
balovým klubem FK Teplice a Českým 

porcelánem, a.s. v Dubí. Jsou to dár-
ky pro hosty, kterými jsou vždy všich-
ni hráči soupeřů při utkání na teplic-
kém stadionu. Logo každého hostu-
jícího klubu je v barvách totožných 

s barvami klubovými, jak můžete vi-
dět na fotografi i.

Ing. Vladimír Feix, dr.h.c., 
generální ředitel 

Český porcelán, a.s.

Český porcelán, a. s. podporuje FK Teplice

Fandové vzkazují
V prvním domácím utkání nové se-
zóny hrály Teplice s AC Spartou. Sta-
dion na Stínadlech zaplnilo téměř 
15 tisíc diváků. Některých z nich 
jsme se zeptali, co přejí domácím…

Stanislav Ž.: Rozhodně lepší umístě-
ní než v minulé sezóně. To pro mne 
znamená alespoň do 5. místa. Po 
úvodních utkáních se zdá, že na to 
Teplice mají.
Jirka P.: Moc bych si přál, abychom 
ligu vyhráli. Možná se to zdá jako 
nereálné, zbožné přání, ale mohlo 
by to vyjít.
Růžena J.: Poprvé mne vzal před 
čtyřmi lety na fotbal manžel a já 
fandění propadla. V kotli je to něco 
úplně jiného než v televizi. Tak tedy: 
Teplice, do toho!
Zdeněk T.: Na Teplice doma chodím 
pravidelně, pamatuji ještě hřiště 
u drožďárny. Někdy jsem po zápase 
nadšený, jindy si zoufám. Chci věřit, 
že bude většinou platit to první.
Karel M.: Podmínky mají hráči i vede-
ní díky majiteli klubu skvostné, dou-
fám, že mu to svým výkonem vrátí.

ACTIVA podporuje Fotbalový klub Teplice

 význam
ný partner klubu FK

 Teplice
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Radim Nečas
Asistentem Daniela Šmejkala u tep-
lického týmu se stal další bývalý hráč 
s mezinárodními zkušenostmi Radim 
Nečas, kterého klub angažoval na přá-
ní nového trenéra. Během hráčské ka-
riéry tento záložník nastupoval za 
Slavii Praha, řeckou Škodu Xanthi ne-
bo Slovan Bratislava, v rámci trenér-
ské dráhy usedl na lavičku jako asis-
tent ve Slovanu Liberec nebo v Čásla-
vi, ve Slavii Praha pak působil u mlá-
deže.

„Chci, aby byl klub úspěšný, a jsem 
přesvědčen, že tým je schopen naplnit 
managementem stanovené cíle. Muž-
stvo a každý jednotlivec v klubu mu-
sí získat určitý kredit a vážnost. Hrá-
či jsou ambiciózní, fotbal milují a ny-
ní je na nich i na nás, aby to ukazo-
vali i na hřišti,“ je přesvědčen Daniel 
Šmejkal.
Do svého realizačního týmu si přive-
dl kromě asistenta a rovněž bývalé-

ho výborného fotbalistu Radima Ne-
čase, s nímž se zná delší dobu a ro-
zumí si rovněž lidsky, také kondiční-
ho trenéra Antonína Čepka z Dukly 
Praha, jehož předchází výborná po-
věst a hráči jeho angažování ocenili 
jako skvělý tah.
Mužstvo si podle jeho slov po pří-
chodu řady nových hráčů za uply-
nulý rok musí „sednout“ a vykrys-
talizovat. „Chtěli bychom navázat na 
práci, která zde byla odvedena, a tým 
dále rozvíjet, aby to mělo smysl. Je 
to i o štěstí a já věřím, že ho budeme 
mít.“
Možnost, že by případně během se-
zóny mohl zaujmout i funkci spor-
tovního ředitele, hodnotí trenér jako 
zajímavou. „Skládat tým podle svých 
představ je zajímavý model. Ale mojí 
prioritou je úspěšný vstup do sezóny. 
Věřím tomu, že i pokud by na nás při-
šly smutné chvíle, které ke sportu pat-
ří, dokážeme je překonat a tým kritic-
ké momenty zvládne. Přednost dávám 
vyvážené hře dopředu i dozadu,“ při-
blížil svoji fi losofi i nový kouč.
Klub i do budoucna upřednostňuje 
na prvním místě fi nanční stabilitu 
a proto se soustředí na hledání mla-
dých talentů a výchovu vlastních 
odchovanců, nikoliv na nákup hoto-
vých drahých hráčů.  (top)

Daniel Šmejkal: Je to i o štěstí 
a já věřím, že ho budeme mít

Daniel Šmejkal
Kariéru zahájil v Plzni, po angažmá ve Slavii, se kterou získal v roce 1996 ligový titul, následoval přesun do Německa, kde 
nastupoval za 1. FC Norimberk a Bayer Uerdingen. Po návratu do Čech následovalo angažmá v 1. FK Příbram a Bohemians 
Praha. Kromě kariéry v klubech zvládl také deset utkání a tři branky za národní mužstvo v letech 1994 a 1995.
Po ukončení hráčské kariéry trénoval Daniel Šmejkal nejčastěji ve Slavii Praha, po angažmá u staršího dorostu vedl 
v letech 2006 až 2008 její B mužstvo. Poté se přesunul do Bohemians Praha, kde byl asistentem trenéra Luboše Urbana 
v Gambrinus lize, a do Jihlavy, kde působil na stejné pozici. Následoval návrat do Slavie, kde nejprve opět usedl na lavič-
ku nejstaršího dorostu a později se přesunul k juniorce, se kterou získal titul vítěze v Juniorské lize. Poslední dvě sezóny 
pak strávil na lavičce Baníku Sokolov, který dovedl ke čtvrté a páté příčce ve Fotbalové národní lize.

Pětačtyřicetiletý Daniel Šmejkal, úspěšný trenér druholigového Sokolo-
va, se na počátku letošní sezóny stal hlavním koučem FK Teplice. Bývalý 
vynikající hráč, a podle mínění vedení klubu perspektivní trenér, pode-
psal na Stínadlech dvouletý kontrakt.
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 S jakou vizí jste přišel do Teplic?
Vzhledem k tomu, že jsem skončil v Třinci a 
byl jsem několik měsíců doma, tak mi fotbal 
začal chybět. A když mě oslovil Dan Šmejkal, 
tak jsem neváhal a jeho nabídku rád přijal. Mo-
je vize je jasná. Chceme pracovat tak, aby za 
námi byla vidět tvrdá práce a předváděná hra.

 Jak jste si s hlavním koučem rozdělili 
kompetence?
Dan má samozřejmě hlavní slovo, ale o všem 
se spolu radíme. Mám na starosti především 

standardní situace a s tím související herní 
prvky.

 Jaké jsou ambice klubu pro tuto sezónu? 
Určitě vyšší než loňské 12. místo.
Teplice by rozhodně měly mít větší ambice, je to 
stabilizovaný klub s výborným zázemím. Je ja-
kousi povinností hrát ve vyšších patrech tabulky.

 Jak by měla vypadat předváděná hra týmu?
Chceme se prezentovat atraktivní hrou, zatím 
si všechno sedá, daří se nám v obraně a rádi 
bychom nyní zapracovali i na útočné fázi.

Radim Nečas: Je povinností být ve vyšších patrech tabulky
Radim Nečas se stal před sezónou členem nového týmu kolem fotbalistů FK Teplice, když 
přijal nabídku trenéra Daniela Šmejkala na pozici asistenta kouče.
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V roce 1975 reprezentoval tehdejší Sklo Union Teplice na Perském poháru v Iránu. 
Teplický celek byl jediným klubem v turnaji, čelil tak několika reprezentacím. Po-
stupně se utkal s domácím Iránem, reprezentací Sovětského svazu do 23 let, v se-
mifi nále pak s Polskem do 23 let a ve fi nále s olympijským mužstvem Iránu. Za 
vítězství získali hráči zlatý Perský pohár, který byl putovní a teplický tým ho měl 
o rok později obhajovat, ale vzhledem k politickému převratu se již žádný ročník 
nekonal a zlatý, téměř 2 kilogramy vážící pohár zůstal v držení teplického klubu.

 1.kolo (pá 29.7.2016)
FK Dukla Praha - FK Teplice

 2.kolo (ne 7.8.2016)
FK Teplice - AC Sparta Praha

 3.kolo (so 13.8.2016 - 17:15)
FC Zbrojovka Brno - FK Teplice

 4.kolo (pá 19.8.2016 - 18:35)
FK Teplice - FK Mladá Boleslav

 5.kolo (so 27.8.2016 - 17:00)
FC Vysočina Jihlava - FK Teplice

 6.kolo (so 10.9.2016 - 17:00)
FK Teplice - SK Slavia Praha

 7.kolo (so 17.9.2016 - 17:00)
1.FK Příbram - FK Teplice

 8.kolo (so 24.9.2016 - 17:00)
FK Teplice - FC Viktoria Plzeň

 9.kolo (so 1.10.2016 - 17:00)
FC Slovan Liberec - FK Teplice

 10.kolo (so 15.10.2016 - 17:00)
FK Teplice - FC Fastav Zlín

 11.kolo (so 22.10.2016 - 17:00)
MFK OKD Karviná - FK Teplice

 12.kolo (so 29.10.2016 - 17:00)
1.FC Slovácko - FK Teplice

 13.kolo (so 5.11.2016 - 17:00)
FK Teplice - FC Hradec Králové

 14.kolo (so 19.11.2016 - 17:00)
Bohemians Praha 1905 - FK Teplice

 15.kolo (so 26.11.2016 - 17:00)
FK Teplice - FK Jablonec

 16.kolo (so 3.12.2016 - 17:00)
AC Sparta Praha - FK Teplice

 17.kolo (so 18.2.2017 - 17:00)
FK Teplice - FC Zbrojovka Brno

 18.kolo (so 25.2.2017 - 17:00)
FK Mladá Boleslav - FK Teplice

 19.kolo (so 4.3.2017 - 17:00)
FK Teplice - FC Vysočina Jihlava

 20.kolo (so 11.3.2017 - 17:00)
SK Slavia Praha - FK Teplice

 21.kolo (so 18.3.2017 - 17:00)
FK Teplice - 1.FK Příbram

 22.kolo (so 1.4.2017 - 17:00)
FC Viktoria Plzeň - FK Teplice

 23.kolo (so 8.4.2017 - 17:00)
FK Teplice - FC Slovan Liberec

 24.kolo (so 15.4.2017 - 17:00)
FC Fastav Zlín - FK Teplice

 25.kolo (so 22.4.2017 - 17:00)
FK Teplice - MFK OKD Karviná

 26.kolo (so 29.4.2017 - 17:00)
FK Teplice - 1.FC Slovácko

 27.kolo (so 6.5.2017 - 17:00)
FC Hradec Králové - FK Teplice

 28.kolo (so 13.5.2017 - 17:00)
FK Teplice - Bohemians Praha 1905

 29.kolo (so 20.5.2017 - 17:00)
FK Jablonec - FK Teplice

 30.kolo (so 27.5.2017 - 17:00)
FK Teplice - FK Dukla Praha

• Brankáři • 
Plachý Jan

Grigar Tomáš 
Chudý Martin

• Obránci •
Urma Otto

Lüftner Michael
Dressler Patrik

Vondrášek Tomáš
Jeřábek Michal

Tsiskaridze Zurab
Krob Jan

• Záložníci •
Ljevakovič Admir

Fillo Martin
Vachoušek Štěpán

Nivaldo Alves Freitas Santos 
Hora Jakub

Kukec Davor
Bílek Michal

Soungole Daniel
Hrubý Robert

Kodeš Petr

• Útočníci •
Červenka Marek
Potočný Roman
Vaněček David

Fotbalová liga 
2016/2017

Do třetího kola ePojisteni.cz nejvyšší fotbalové soutěže zůstaly Teplice neporaženy, navíc bez obdrženého gólu.  Foto: archiv FK Teplice
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