
 
30.5.2015  TJ Sokol Nová Ves pod Pleší – KFI ČR 2:10 
Utkání se hrálo v rámci Novoveských slavností, bylo příjemné fotbalové počasí, pěkné hřiště a diváci, kterých bylo 
cca 200, viděli celkem 12 krásných gólů. Internacionálové brzy vedli, ale domácí bojovali a dokázali vyrovnat na 
2:2. Potom už se prosadili zkušení bývalí profesionálové a skóre se změnilo po gólech, které stříleli:Vyskočil 3, 
Kuchař 2, Mašek 2, Hromádko 2, Samek 1. Po utkání byla autogramiáda spojená s občerstvením a besedou. 
 

 
6.6.2015 TJ Sokol Rozstání – KFI ČR 4:7 
Oslavy 80-ti let fotbalu v obci pod Ještědem probíhaly celý den a v hlavním utkání nastoupili domácí proti 
fotbalovým internacionálům. Hrálo se za velkého vedra před cca 800 spokojenými diváky, kteří viděli celkem 11 
krásných gólů. Internacionálové brzy vedli 0:4 a poté trochu ubrali a domácí snížili na 3:4. Potom již po krásných 
akcích internacionálové stanovili konečný výsledek. Góly stříleli: Fiala 3, Hromádko a Papoušek po 2. Po utkání 
při občerstvení byla uspořádána autogramiáda a hráči hovořili s diváky a proběhlo také nezbytné fotografování. 
První utkání v dresu KFI ČR sehráli Miroslav Holeňák a Petr Papoušek. 
 
 



 
7.6.2015  SK Vysoký Chlumec – KFI ČR  2 : 7  (penalty 4:5) celkem 6 : 12 
Ve Vysokém Chlumci se konala pouť a v jejím rámci se představili fotbaloví internacionálové. Bylo velké teplo, ale 
hřiště bylo pěkně připravené a domácí nažhavení na utkání. Brzy se začala projevovat kvalita hry a i přes 
nesmírnou obětavost a hokejové střídání skóre rostlo ve prospěch internacionálů. Před cca 250 nadšenými 
diváky stříleli: Kuchař a Hromádko po 2, Fiala, Bittengel a Veselý po 1. V penaltovém rozstřelu proměnili: Kuchař, 
Hromádko, Vašíček, Veselý a Macho. Po utkání byla při občerstvení autogramiáda. 
 

 
13.6.2015  FC Velešín – KFI ČR 1 : 4 
Za velikého vedra, před návštěvou cca 600 diváků, zahájil ligový rozhodčí Jílek utkání k výročí 80 - ti let fotbalu ve 
Velešíně, a to čestným výkopem starosty města. Internacionálové zpočátku vodili dlouze míč a snažili se dojít 
s míčem až do branky, ale domácí obrana i brankář byli proti. Až teprve prudká umístěná rána Bittengela vymetla 
horní růžek a skóre začalo dostávat jiný rozměr. Další góly za internacionály stříleli: Fiala, Otepka a Novotný 
krásným lobem z hranice velkého vápna. Po utkání při výborném rautu hráči podepisovali plakáty a besedovali 
s pamětníky fotbalu i mládeží. První utkání v dresu KFI ČR sehráli David Horejš a Rudolf Otepka. 
 
 



 
19.6.2015  Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – KFI ČR 1 : 7 
Bylo po dešti, foukal studený vítr, ale utkání s domácí starou gardou v rámci Veselských slavností přesto mělo 
dobrou úroveň a cca 500 diváků vidělo mnoho krásných akcí a zatleskalo gólům, které za internacionály stříleli: 
Bittengel 2, Vašíček, Kabyl, Kuchař, Hromádko a Novotný po 1. Po utkání byla při občerstvení autogramiáda a 
hráči se fotografovali s nadějemi Lokomotivy Veselí nad Lužnicí. 
 

 
20.6.2015  SK Slavoj OSEK – KFI ČR 1 : 4  (penalty 3 : 3) 
Domácí slavili 100 let od založení fotbalu v Oseku a gratulovat jim přijeli fotbaloví internacionálové ČR. Těsně 
před utkáním pršelo a bylo chladno. Na hřišti našim hráčům ovšem zima nebyla, protože domácí mladí hráči , 
kteří hrají okresní přebor, se svým pohybem snažili prosadit proti o mnoho let starším internacionálům, kteří však 
kontrolovali hru a kombinačními akcemi si vytvářeli gólové šance. Cca 600 spokojených diváků vidělo góly: 
Vyskočil 2, Veselý a Mašek po 1. Penalty proměnili: Kuchař, Veselý, Macho,  (Vašíček a Mašek stříleli do tyče). 
Po utkání byla autogramiáda při občerstvení hráčů obou týmů. 
 
 
 
 



 
27.6.2015  TJ Sázavan Bezvěrov – KFI ČR  1 : 3  (penalty 4 : 5)  celkem 4 : 8 
Při příležitosti Bezvěrovské pouti, bylo soupeřem domácímu mužstvu Okresního přeboru mužstvo KFI ČR. Na 
hřišti se hrál mistrák včetně rozhodčích, kteří pomáhali, jak se dalo. Neuznali internacionálům regulérní gól, ale 
hráči obou mužstev hráli bez faulů a v dobrém tempu. Góly za internacionály před cca 400 spokojenými diváky 
stříleli: Kabyl, Fiala a Purkart. Penalty proměnili: Čabala, Sabou, Kuchař, Purkart a Vágner. Poprvé v dresu KFI 
ČR nastoupili Sabou, Purkart a Vágner. Po utkání byla při příjemném občerstvení autogramiáda. 
 

 
28.6.2015  TJ Sokol Počepice – KFI ČR 1 : 7  (penalty 4:4)  celkem 5 : 11 
Za příjemně teplého dne probíhaly v Počepicích oslavy, a to hned tři. Slavilo se 90 let Sokola v obci, 50 let od 
založení fotbalu a také postup do Okresního přeboru. Internacionálové byli k divákům štědří a kromě pěkného 
fotbalu pogratulovali také sedmi góly, které před cca 200 diváky stříleli: Mičinec 3, Bittengel 2, Kabyl 1 a 
nejkrásnější gól dal levou nohou do růžku branky Jirka Němec – samozřejmě s průpovídkou: „když dát gól, tak 
pořádný“. Kladem utkání byla oboustranně ohleduplná hra. Penalty proměnili: Kuchař, Mičinec, Novotný a Macho. 
Po utkání byla při občerstvení autogramiáda. 



 
4.7.2015  TJ Želivan Hulice – KFI ČR 2 : 7 
Vyvrcholení oslav 90 – ti let fotbalu v obci se odehrávalo za velikého vedra a hráči obou mužstev rádi využívali při  
utkání kbelíky s vodou. Domácí mladí hráči se snažili pohybem limitovat technickou převahu internacionálů, ale 
proměňování šancí bylo hlavním trumfem hráčů KFI ČR. Přítomní diváci viděli celkem 9 krásných gólů a po utkání 
při příjemném posezení hráči podepisovali plakáty a pohlednice. Góly: Mičinec 3, Bittengel 2, Kabyl a Čabala 1. 
 

 
5.7.2015  TJ Hrob – KFI ČR 1 : 3 
Domácí pojali oslavy 70 – ti let fotbalu jako přípravu na novou sezónu v1.B třídě a proti internacionálům, kteří byli 
v průměru o 20 let starší, postavili ještě dorostence a cizí hráče z vyšších soutěží. Kladem bylo, že se hrálo na 
kvalitním hřišti a domácí hráči i přes velikou bojovnost hráli až na několik zbytečných „zajetí“ do internacionálů 
slušně, ale jinak to byl tzv. mistrák a diváci mnoho pěkných kombinačních akcí neviděli, protože celé utkání bylo o 
soubojích o míč. Góly stříleli: Fiala, Mičinec (PK) a Divecký, který v dresu KFI ČR odehrál první utkání. 
 
 



 
11.7.2015  TJ Sokol Tuhaň  -  KFI ČR  1 : 8 
Tradiční Tuhaňská pouť a oslavy 70 – ti let fotbalu v obci byly důvodem utkání mužstva KFI ČR s domácím 
mužstvem. Hrálo se v přestávce turnaje a domácí po prvním vítězství v turnaji měli silnějšího soupeře, a to 
fotbalové internacionály, kteří předváděli svůj bezkontaktní kombinační fotbal a akce zakončovali pěknými góly. 
Před cca 800 spokojenými diváky góly stříleli: Kincl 3, Bittengel 2, Kabyl, Mičinec a Samek po 1. Po utkání bylo 
příjemné posezení a hráči se podepisovali a fotili s diváky. 
 

 
19.7.2015 TJ SK Tučapy  - KFI ČR 2 : 6  penalty  4 : 5  celkem  6 : 11 
Oslavy 95 let fotbalu vyvrcholily utkáním domácího okresního přeboru s internacionály. Bylo veliké vedro a 
domácí se snažili pohybem a nátlakovou hrou eliminovat přehled internacionálů, ale moc se jim to nedařilo a brzy 
to bylo 0:3. Před cca 600 spokojenými diváky stříleli góly: Bittengel 3, Mičinec, Fiala a Otepka po 1. Penalty 
proměnili: Mlejnek, Hunal, Sabou, Fiala a Otepka. Po utkání byla při příjemném občerstvení autogramiáda. 



 
 

18.7.2015  FK Teplice  -  KFI ČR  2 : 2  penalty  4 : 5  celkem  6 : 7 
V rámci oslav 70 let založení klubu hrálo mužstvo Klubu fotbalových internacionálů České republiky proti 
Legendám teplického fotbalu.  
Utkání bylo jako předzápas utkání ligového týmu  FK Teplice proti Dynamu Drážďany., které sledovalo více jak 
4000 diváků a domácí prohráli 0:2.  
Hrálo se za velikého vedra, na krásně připraveném trávníku a v mužstvu teplických legend nastoupili m.j. : 
Poštulka, Sabou, Lukáš, Verbíř, Divecký, Fousek, Bičovský, Melichar, Šourek, Franke, Kukol, Rampáček, a další. 
Také v mužstvu internacionálů bylo několik hráčů, kteří působili v Teplicích: Hunal, Kabyl, Karel Rada, Kuchař. 
Utkání řídil bývalý ligový a mezinárodní rozhodčí Otta Draštík a neměl mnoho práce, protože hráči obou mužstev 
hráli ohleduplně. V prvním poločase vychytal domácím nulu  Poštulka, který chytil minimálně tři gólové střely. Ve 
druhém poločase se internacionálové ujali vedení 0 : 1 poté, co Kabyl vybojoval míč na Macháčkovi, který 
v brance Teplic vystřídal Poštulku. Kabylovu zpětnou přihrávku využil Ivo Ulich ke krásné ráně do růžku branky. 
Kabyl ovšem svůj souboj s gólmanem odnesl výronem a musel střídat. Zranil se i Radek Hromádko. Chvíli poté 
po levé straně utekl Štambacher a z jeho přihrávky upravil Mičinec na 0 :2. V závěru utkání se do útoku tlačili i 
obránci internacionálů, čehož domácí využili k vyrovnání stavu. 
Góly  stříleli: Ulich, Mičinec a za Teplice Divecký a Sabou. 
Penalty za internacionály proměnili: Kuchař, Samek, Mičinec, Štambacher a Ulich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25.7.2015  TJ Lanškroun  - KFI ČR  0 : 1 
Oslavy 70 let fotbalu v Lanškrouně vyvrcholily utkáním proti internacionálům ČR. Domácí, v průměru o 15 let 
mladší hráli důsledný obranný systém, střídali se hokejově a tak diváci viděli pouze jednu branku. Jak prohlásil 
Petr Rada:“ Bylo to jako hrát v Prešově“. Kladem utkání byla oboustranně ohleduplná hra a tak cca 500 diváků 
bylo s předvedenou hrou spokojeno. Po utkání byla autogramiáda a rozhovory hráčů při příjemném občerstvení. 
Gól vstřelil „volejem“ Marek Kincl, po krásném centru Mičince. 
 

 
26.7.2015  SK Chroustovice – KFI ČR 1 : 1 
Domácí mužstvo 1. B třídy nastoupilo se zajímavou taktikou: v první půli nastoupilo jedno mužstvo a ve druhé 
dalších 10 nových hráčů. V první, půli také hrál za domácí generální ředitel ČPP Jaroslav Besperát a bylo vidět, 
že má k míči i fotbalu dobrý vztah a rozumí si s ním. Internacionálové měli za sebou sobotní těžké utkání 
v Lanškrouně a tak se snažili dravým nájezdům domácích mladíků čelit kombinační hrou, což se jim dlouho 
dařilo. V první půli skóroval Kincl a domácí za velké radosti cca 500 spokojených diváků, vyrovnali cca 8 minut 
před koncem po zbytečné zpětné přihrávce Kuchaře, který jinak hrál velice dobře. Po utkání byla velká 
autogramiáda, rozhovory a focení s internacionály a také občerstvení na vysoké úrovni. 



 
1.8.2015  TJ Doksy – KFI ČR  1 : 6 
Oslavy 70 - ti let fotbalu v Doksech měly vyvrcholení utkáním domácí staré gardy s internacionály. Domácí hráči 
se představili v dobrém světle a dlouho byli internacionálům vyrovnaným soupeřem, ale internacionálové dobře 
kombinovali a hlavně byl gólově při chuti Mára Kincl. Po výborném výkonu všech hráčů se proti kvalitnímu soupeři 
gólově prosadili: Kincl 3, Fiala, Hromádko a Mičinec po 1. Hrálo se na kvalitním trávníku před cca 350 
spokojenými diváky, kteří viděli sedm krásných gólů a hodně pěkného fotbalu. Po utkání byla autogramiáda. 
 

 
2.8.2015  FK Jablonec  -  KFI ČR 3 : 5 
V Jablonci se slavilo 70 let fotbalu a domácí Legendy se utkali s mužstvem Klubu fotbalových internacionálů ČR. 
Vzhledem k následujícímu ligovému utkání FK Jablonec – Bohemians 1905, se bohužel hrálo na hřišti atletického 
stadionu, ale i tak přišlo několik set diváků, kteří viděli mnoho bývalých vynikajících hráčů Jablonce a celou řadu 
bývalých reprezentantů a oboustranně pěkné fotbalové akce. Domácí postavili dvě mužstva a každé hrálo proti 
internacionálům poločas. Internacionálové prokázali větší fotbalovou kvalitu a také sehranost a zaslouženě 
zvítězili, když góly stříleli: Kincl 2, Hromádko, Bittengel a Mičinec po 1. Za domácí skórovali: Fukal, Zelenka a 
Holub. Utkání řídil s přehledem mu vlastním Pavlín Jirků. 
 



 
8.8.2015  TJ ZD Kovářov -  KFI ČR  1 : 7 
Fotbaloví internacionálové ČR se představili v Kovářově v rámci Memoriálu V. Fořta a T. Měcháčka. Soupeřem 
jim bylo mužstvo Kovářova nad 30 let. Před utkáním předali oba kapitánové reprezentační dres chlapci na 
vozíčku a potom se již začalo hrát. Exhibiční utkání začalo ve14,30 ve velikém vedru uprostřed turnaje a domácí, 
kteří střídali jako v hokeji, brzy vedli 1:0. Ale po rozehrání ze středového kruhu internacionálové vyrovnali a potom 
již góly po krásných akcích, přibývaly pouze do sítě domácích. Před cca 350 prohřátými ale fotbalem spokojenými 
diváky stříleli góly: Hromádko, Fiala a Kuchař po 2 a Mlejnek 1. 
 

 
15.8.2015  TJ Sokol Hostivice  -  KFI ČR  3 : 7 
Oslavy 85 let založení fotbalu v Hostivici vyvrcholily utkáním domácího mužstva „nad 30 let „s internacionály. 
Hrálo se za velikého vedra a internacionálové si svým kombinačním, bezkontaktním fotbalem vytvářeli mnoho 
gólových šancí, ale obětaví domácí vše stačili likvidovat a ujali se vedení 1:0. Potom už se ale internacionálové 
začali prosazovat i střelecky a po gólech: Bitengel 2, Hromádko, Fiala, Mičinec, Kuchař a Horňák po 1, zvítězili 
7:3. Utkání sledovalo cca 200 spokojených diváků, kteří viděli celkem 10 krásných gólů. 



 
3.9.2015  Výběr hráčů turnaje – KFI ČR  1 : 6 
V areálu Na šancích (Horní Měcholupy) pořádala agentura M. S. A. production turnaj 13 - ti mužstev o pohár 
velitele spojovacího vojska v malém fotbalu. Vyvrcholením celodenní akce bylo utkání fotbalových internacionálů 
s výběrem nejlepších hráčů turnaje. Utkání mělo očekávaný průběh a silný výběr internacionálů předváděl krásné 
kombinační akce, které dokázal zakončovat góly, které stříleli: Kincl a Mičinec po 2, Kabyl a Kuchař po 1. Utkání 
sledovalo cca 300 spokojených diváků a potom v restauraci byla autogramiáda a debaty s fanoušky. 
 

 
11.9.2015  SK Holice – KFI ČR  2 : 4  (penalty 4:4) celkově 6 : 8 
Utkání proti staré gardě SK Holice se hrálo v rámci oslavy 65 narozenin Antonína Olivy, bývalého hráče Holic, 
který byl také autorem jedné z branek. Internacionálové měli po celé utkání míč pod kontrolou, ale neproměnili 
celou řadu gólových šancí. Přesto cca 200 diváků vidělo oboustranně pěkný fotbal. Góly stříleli: Mičinec a Ulich 
po 2. Po utkání bylo příjemné posezení s občerstvením, autogramiádou a rozhovory s diváky i hráči soupeře. 
 
 



 
 
12.12.2015  ukončení fotbalového roku utkáním internacionálů SEVER proti JIHU 9:7 
Mužstvo Sever bylo složeno z hráčů Sparty, Dukly a Teplic a nastoupilo v červených dresech.  
Góly stříleli: Kincl 3, Kabyl 2, Sabou, Vašíček, Samek a Hromádko, který vystřídal zraněného Mlejnka po 1. 
Mužstvo Jihu tvořili hráči Slavie, Bohemians a Viktorie Žižkov a hrálo v bílých dresech.  
Góly stříleli: Veselý a Šilhavý po 2, Vrabec, Jeslínek a Rada po 1. 
 
 
 

 
 
Sešlo se nás celkem 23 a po utkání jsme měli připraveno příjemné občerstvení ve VIP klubovně, kde jsme 
probrali výsledky roku 2015 a podíl jednotlivých hráčů na našich výsledcích: 25 utkání, 2 x nerozhodně, žádná 
porážka. 
 


