
Vyhodnocení roku 2015 

 
Mužstvo Klubu fotbalových internacionálů ČR v roce 2015 odehrálo 24 fotbalových utkání. 

 

Statistika: 24 utkání, skóre 155 : 59, 22 výher, 2 x nerozhodně 

Průměr gólů na utkání je 9,7 a internacionálové nastříleli za zápas průměrně 7 gólů.  

Celkem viděli diváci 214 gólů. 

 

V mužstvu se v průběhu roku 2014 vystřídalo 42 bývalých vynikajících hráčů a reprezentantů. 

   

Sestava dle počtu odehraných utkání:  Macho, Štambacher, Mlejnek, Petr Rada, Bittengel, 

Mičinec, Fiala, Samek, Jiří Němec, Kuchař, Hromádko, Hunal, Kabyl, Kincl. Novotný. 

První starty v mužstvu KFI ČR si připsali: Miroslav Holeňák, Petr Papoušek, Robert Vágner, Radek 

Divecký, Jiří Sabou, Ruda Otepka, David Horejš a Standa Purkart.  

 

Nejlepším střelcem se stal Tibor Mičinec, který vstřelil 18 gólů. 

 

Dle územního rozložení se utkání hrála:  2 x PRAHA, 6 x Středočeský, 2 x Ústecký,  

4 x Jihočeský, 1 x Plzeňský, 3 x Pardubický, 6 x Liberecký 

 

V roce 2015 se naše mužstvo zúčastnilo celé řady významných akcí: 

 

-Novoveské slavnosti v Nové Vsi pod Pleší, oslavy 80 let fotbalu v Rozstání 

-oslavy 80 let fotbalu ve Velešíně, Veselské slavnosti ve Veselí nad Lužnicí 

-oslavy 100 let od založení fotbalu v Oseku, utkání v rámci Bezvěrovské poutě 

-oslavy 90 let Sokola a 50 let fotbalu v Počepicích, oslavy 90 let fotbalu v Hulicích 

-oslavy 70 let fotbalu v Hrobě, oslava 70 let fotbalu v rámci Tuhaňské poutě 

-oslava 70 let fotbalu v Teplicích, jako předzápas utkání Teplice – Drážďany 3600 diváků 

-oslavy 125 let od založení TJ v Tučapech, oslava 75 let fotbalu v Lanškrouně 

-utkání na podporu mládeže v Chroustovicích, oslavy 70 let fotbalu v Doxech 

-oslavy 70 let fotbalu v Jablonci, jako předzápas ligy: Jablonec-Bohemians 3200 diváků 

-utkání v rámci podpory vozíčkářů v Kovářově, oslavy 85 let fotbalu v Hostivicích 

-exhibiční utkání proti výběru turnaje „O pohár náčelníka spoj. Vojska AČR“ v Měcholupech 

-tradiční utkání internacionálů na Julisce: Sever proti Jihu (DUK,SPA,TEP – SLA,BOH,VŽ) 

 

Po většině utkání byly uspořádány autogramiády spojené s besedami, kde bývalí reprezentanti 

hovořili o tom, že talent pouze ve spojení s tvrdým tréninkem a odříkáním může nadějného hráče 

posunout až k ligové kariéře a případně k reprezentačnímu dresu a že je nutné respektovat nejen 

spoluhráče, ale i soupeře. Prostě hrát Fair play. 

 

V průběhu roku 2015 bylo distribuováno po celé republice cca 6.000 plakátů a 10.000 pohlednic 

mužstva Klubu fotbalových internacionálů ČR s logy našich reklamních partnerů. Před některými 

utkáními byly uspořádány tiskové konference a utkání byla prezentována v médiích s pozitivním 

dopadem.  Více na webových stránkách www.kficr.cz a Facebooku KFI ČR. 

http://www.kficr.cz/

