
 
TJ Sokol Moravské Bránice – KFI ČR  1 : 3 
Za příjemného počasí sehráli internacionálové utkání k oslavám 85. let založení fotbalu v obci. 

Mladší domácí hráči se snažili pohybem a důrazem vyrovnat kombinačním akcím internacionálů a 

ujali se i vedení 1:0. Internacionálové postupně zpřesnili svou hru a po gólech Kolouška, Hromádka a 

Sedláčka před cca 300 spokojených diváků vyhráli. Po utkání obětaví a pohostinní pořadatelé 

připravili občerstvení a dárky pro internacionály, kteří podepisovali plakáty a debatovali s diváky. 

 

 

TJ Libice nad Cidlinou – KFI ČR  2 : 3 
Oslavy 100. let fotbalu v Libici byly pro internacionály „mistrákem“, protože oproti očekávání 

nastoupilo domácí mladé „A“ mužstvo, které svou bojovností, pohybem a agresivitou nahrazovalo 

technickou převahu internacionálů. Ještě větším soupeřem však byl suchý a nerovný povrch hřiště. 

Utkání sledovalo cca 400 spokojených diváků, kteří viděli celkem 5 krásných gólů. Za internacionály 

stříleli: Kuchař, Hromádko a Sabou. Po utkání připravili obětaví domácí pořadatelé občerstvení, hráči 

debatovali s diváky a podepisovali plakáty a fotografie. 



 
10.7.2021 FC Jiskra 2008 – KFI ČR  2 : 9 
V Červené Vodě se otevírala krásná sportovní hala za 53 milionů za účasti hejtmana a internacionálové byli 
soupeřem domácího mužstva. Hrálo se 2 x 25 minut a plná hala (cca 150 diváků) nešetřila potleskem při 
pěkných akcích mužstev. Projevila se technická převaha internacionálů, za které stříleli: Ondra 3, Vašíček 3, 
Kabyl, Jiráň a Kuchař po 1. Před utkáním autogramiáda a po utkání skvělý raut s ochutnávkou moravského vína.  

 

 
24.7.2021  TJ Sokol Stará Ves – KFI ČR  1 : 2 
Na krásném hřišti před cca 700 nadšenými diváky se hrálo utkání domácího A mužstva s internacionály. Za 
domácí nastoupil místní rodák Tomáš Ujfaluši, který ve 2 pol. také nastoupil za KFI ČR. Mladší domácí hráči 
svým pohybem eliminovali technické přednosti internacionálů, za které stříleli: Kabyl a Vašíček. Po velice 
vydařené akci spokojení internacionálové při opečeném masu a rybách podepisovali plakáty …… 



 
25.7.2021  TJ Sokol Jeneč – KFI ČR 5 : 5 
Oslavy 100. let fotbalu v Jenči byly pro internacionály mistrákem a pro domácí poslední přípravou před soutěží. 
Domácí hráli agresivně, střídali hokejovým způsobem a vystřídaný hráč zastával funkci pomezního rozhodčího. 
Tímto způsobem zrušili internacionálům dva góly a uznali gól domácích z jasného ofsajdu. Za internacionály 
stříleli: Bittengel 2, Sabou, Kabyl a Hromádko po 1.  
 

 
31.7.2021  TJ Kašava – KFI ČR 3 : 6 
Při příjezdu na hřiště v Kašavě nás vítala krojovaná dechovka a vyvrcholení oslav 80. let fotbalu v obci začalo 
několikanásobným přeletem letadla, ze kterého se dětem sypaly bonbony na krásnou hrací plochu. Utkání 
sledovalo více jak 600 nadšených diváků, kteří viděli celkem 9 gólů. Za internacionály stříleli: Bittengel, 
Hromádko a Kuchař po 2. Na závěr se kopaly penalty, které proměnili: Zúbek, Samec, Vašíček, Bittengel a Zlata. 
Po utkání hráči podepisovali plakáty, debatovali diváky při dobré slivovici, gulášku, opečeném masu a 
moravských koláčcích. Pohostinným pořadatelům se akce velice vydařila a při našem odjezdu hrála opět 
moravská dechovka a my jsme také „šroubovali žárovky“……… 



 
7.8.2021  TJ VČS Tmaň – KFI ČR  1 : 5 
Utkání v rámci oslav 80 let fotbalu v obci sledovalo za příjemného počasí cca 400 nadšených diváků, kteří 
aplaudovali při krásných akcích obou mužstev a viděli celkem 6 gólů. Za internacionály stříleli: Bittengel a 
Hromádko po 2 a Mičinec 1. Kapitánem domácích byl dobrý fotbalista a starosta obce Frühling a bylo zřejmé, že 
fotbal má v obci dobré zázemí. Po utkání obětaví pořadatelé připravili rozmanité občerstvení a internacionálové 
podepisovali fotky a debatovali s diváky. Oslavy 80 let fotbalu v obci se velice vydařily. 
 

 
13.8.2021  Mádl Team – KFI ČR  3 : 1 
Oslava 60. let bývalého ligového a FIFA rozhodčího Ing. Petra Mádla se konala na krásném hřišti v Putimi. 
Čestný výkop provedl majitel Dynama ČB JUDr Vladimír Koubek. Soupeřem internacionálů byl silný JČ výběr, 
kde byli kromě oslavence pouze dva hráči nad 50 let. Hrál se oboustranně pěkný fotbal, internacionálové vedli 
gólem Bittengela, pak se zranili Ondra a Sabou, domácí postupně převzali iniciativu a nakonec zvítězili. 
Oslavenec si ve 2. poločase zahrál za internacionály a po utkání byla příjemná oslava s dobrým jídlem i pitím 
v blízké restauraci u stadionu, kde se vzpomínalo na časy minulé…… 



 

 
18.9.2021  SK Střešovice 1911 – KFI ČR  1 : 8 
Vyvrcholením oslav 110 let fotbalu ve Střešovicích bylo utkání domácích hráčů nad 35 let proti fotbalovým 
internacionálům. Mladší domácí hráči se snažili hokejovým střídáním a aktivitou vyrovnat technické převaze 
internacionálů a podařilo se jim vyrovnat na 1 : 1. Potom již silné mužstvo internacionálů zvyšovalo krásnými 
kombinačními akcemi svůj náskok. Nejhezčí gól vstřelil Jirka Novotný, když dlouhým kopem přehodil z vlastní 
poloviny brankáře domácích. Před cca 250 spokojenými diváky stříleli góly: Bittengel a Kabyl po 2, Ondra, 
Novotný, Sabou a Fiala po 1. Vydařená oslava za příjemného počasí. 


