
Libičtí fotbalisté oslaví sto let.  
Poměří síly s internacionály České republiky 

Fotbalový klub TJ Libice nad Cidlinou zve všechny příznivce na oslavy stého výročí založení. 

Akce se koná v pondělí 5. července od 12 hodin na libickém hřišti. A vstupné je dobrovolné. 

 

Součástí oslav budou také dva fotbalové mače. Ve 13 hodin se na hrací plochu postaví staré 

gardy Libice nad Cidlinou a poděbradské Bohemie. Vrcholem oslav pak bude přátelské utkání 

mezi domácími borci a Klubem fotbalových internacionálů České republiky, za které 

nastoupí: Macho, Vašíček, Mlejnek, Ondra, Sabou, Kuchař, Sedláček, Bittengel, Hromádko, 

Kabyl, Štambacher, Kincl, Jeslínek. 

To ale nebude zdaleka všechno. Celým dnem přítomné provede a o večerní párty se postará 

DJ Schafff. Připraven bude bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro děti budou 

nachystány zábavné atrakce, chybět nebude překážkový závod s Matyldou pod vedením OCR 

trenéra Lukáše Nováka. Dále se bude „podávat“ zorbing fotbal, prodávat se budou 

upomínkové předměty, chybět nebude občerstvení, při pálení červencových čarodějnic 

dojde na opékání špekáčků a dojde i na ohňostroj.  

Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/fotbal_region/libicti-fotbaliste-oslavi-sto-let-pomeri-sily-

s-internacionaly-20210623.html 
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Bittengel nebo Štambacher.  

Kašava stylově oslavila 80 let fotbalu 

 

Internacionál František Štambacher a předseda Kašavy Petr Kocourek 

Gulášek, slivovička, moravské koláčky, debata s fanoušky. Tak o víkendu na Kašavě probíhalo 80 let 

od založení zdejšího fotbalu. K vidění byly takové hvězdy jako Günter Bittengel nebo František 

Štambacher. Oba se zapojili do utkání mezi domácí TJ Kašavou a Klubem fotbalových internacionálů 

České republiky, přičemž z výhry se radovali "hosté" v poměru 6:3. 

 „Je neuvěřitelné, jak si to kluci podávají, aniž by na rozdíl od nás měli mokré dresy. Krásně se to dívá. 

Horší je však kolem nich běhat," pousmál se předseda Kašavy Petr Kocourek. Sobotní odpoledne před 

zraky 600 diváků nabídlo nevšední podívanou. „Na druhé straně se celý život živili fotbalem, my úplně 

něčím jiným. Rozhodně to ovšem byl perfektní zážitek," pochvaluje si předseda oddílu.V dresu 

internacionálů České republiky se představili Günter Bittengel, František Štambacher, Jiří Ondra nebo 

Tomáš Kuchař. V Kašavě je měli domluvené rok dopředu. „Nebylo složité je sehnat. Obavu jsme tak 

měli pouze z covidu, počasí. Vyšlo to však. Je to super," rozplýval se Petr Kocourek. 

TJ Kašava – KFI ČR 3:6 

Sestava internacionálů České republiky: Bittengel, Hromádko, Štambacher, Mlejnek, Zúbek, Kabyl, 

Samec, Jeslínek, Kordule, Zlata, Vašíček, Ondra, Kuchař 

 

Radek Štohl, sportovní redaktor 

 

Zdroj: https://zlinsky.denik.cz/fotbal_region/podivejte-se-bittengel-nebo-stambacher-kasava-

stylove-oslavila-80-let-fotbalu-20.html 
 



 



Fotbaloví exreprezentanti v pátek do Putimi 

 

V pátek 13. srpna v 18.00 hod se na fotbalovém hřišti v Putimi odehraje velice zajímavý a atraktivní 

fotbalový zápas, který si „vymyslel“ Petr Mádl, jenž začátkem července oslavil svou šedesátku. 

V Putimi Mádl Team změří své síly s bývalých výběrem fotbalových reprezentantů ČR pod vedením 

pana Štěpána Philippa, dlouholetého fotbalového funkcionáře. Oslavenec pozval do svého výběru 

hráče, s nimiž hrával, či řídil jejich zápasy jako rozhodčí, anebo je vedl jako trenér a funkcionář. 

Nebylo to jednoduché, protože začal svoji hráčskou karieru ve velmi mladém věku, což platí též 

o jeho kariéře rozhodčího a trenéra a funkcionáře. Mnoho spoluhráčů již nežije nebo již vůbec 

nesportují. Přesto se podařilo sestavit velmi zajímavý a určitě kvalitní výběr, v němž by měli nastoupit 

Zdeněk Křížek, Bohumil Mára, Jan Zušťák, Václav Mrkvička, Václav Zedník, Tomáš a Jan Pinterovi, 

Kamil Tobiáš, Josef Veselý, Sláva Rožboud, Míra Kadlec, Míra Soukup, Jiří Kladrubský, Luboš Pecka, 

Miroslav Čížek, David Kubiš, Leoš Gornický, Roman Pivoňka, o některých se ještě jedná. 

Reprezentační výběr budou tvořit mj. Ladislav Macho, Günter Bittengel, Pavel Vašíček, František 

Štambacher, Jiří Sabou, Jiří Novotný, Jiří Ondra, Miroslav Mlejnek, Tomáš Kuchař, Miloslav Kordule, 

Jiří Kabyl, Patrik Ježek, Radovan Hromádko a Marek Kincl, rozhodčím zápasu bude Miroslav Grobár. 

Petr Mádl je odchovancem rodných Prachatic, kde začal svoji hráčskou karieru v tehdy divizním 

Tatranu v 16 letech. Působil také v dresu ČZ Strakonice, v Jablonci, VTJ Karlovy Vary, VTJ České 

Budějovice, FK Chelčice a na kariéru zakončil ve Vlachově Březí. Rozhodcovskou karieru zahájil v roce 

1983, prvoligovým sudím se stal v roce 1990 a byl i na mezinárodní listině UEFA. Po ukončení 

rozhodcovské kariery se vrhl na trenéřinu a funkcionaření a také na tomto poli se mu velmi dařilo. 

Především jeho zásluhou a za pomoci mnoha prachatických funkcionářů se Tatran Prachatice i jeho 

fanoušci mohli těšit z dvouleté účasti ve II. lize. 

Ve své bohaté fotbalové kariéře rád vzpomíná na mnoho spoluhráčů i protihráčů a prožil mnoho 

zajímavých fotbalových příběhů. Ty určitě budou součástí besedy, která se uskuteční po utkání 

v Penzionu DIO Putim. 

Bohumil Ortman 

Zdroj: https://pisecky.denik.cz/fotbal-okres/fotbalovi-exreprezentanti-v-patek-do-putimi-

20210811.html?login=1 
 



Petr Mádl slavil 60. narozeniny na hřišti v Putimi. 
 

Vladimír Klíma 

Sportovní redaktor 

 

 

 

Mádl team se utkal s výběrem bývalých fotbalových reprezentantů ČR pod vedením Štěpána 

Philippa, dlouholetého fotbalového funkcionáře.  

Utkání skončilo 3:1 ve prospěch výrazně mladšího Mádl teamu. Sám oslavenec nastoupil na 

každý poločas v jiném týmu. 

Na snímku Jana Škrleho se můžete podívat, kdo všechno přijel oslavenci popřát ke kulatinám. 

Zdroj: https://pisecky.denik.cz/fotbal_region/sedesatiny-oslavil-petr-madl-s-internacionaly-cr-

20210816.html 
 


