
 
10.6.2016  Spartak Strašice – KFI ČR  1 : 4   (penalty 2:4) celkem 3:8 
Hrálo se při příležitosti 90 let fotbalu ve Strašicích a soupeřem internacionálů bylo ambiciosní mužstvo hrající o postup do krajských 
soutěží. Kladem utkání byla výborná hrací plocha, oboustranně ohleduplná hra a také výborní diváci, kterých se sešlo cca 350.  
Domácí hráli rychle a snažili se uběhat internacionály, kteří ale dobře kombinovali a již v poločase vedli 0:2 a v prvním utkání sezóny 
vyhráli po gólech, které stříleli: Kincl, Kabyl, Mičinec a Mašek. V penaltovém rozstřelu uspěli: Kincl, Kuchař, Samek a Vrabec. Po utkání 
se při dobrém občerstvení konala autogramiáda. 
 

 

18.6.2016  Spartak Rychnov u Jablonce -  KFI ČR  1:11 
Utkání se hrálo při příležitosti 70 - ti let založení fotbalu v obci a soupeřem internacionálů byla stará garda. Hrálo se na krásném hřišti 
a raritou tohoto utkání byla svatba správce hřiště v poločasové přestávce přímo na hrací ploše. Utkání přihlíželo cca 500 spokojených 
diváků, kteří si mohli 12 x zatleskat při vstřelení gólů. Za internacionály stříleli: Mičinec 6, Kuchař 3, Bittengel a Kabyl po 1. 
 
 
 
 



 

19.6.2016  TJ Lovečkovice – KFI ČR  3:5 
V obci se slavilo 620. výročí založení a místní účastník okresních soutěží byl soupeřem internacionálů. Domácí hráli s velkým 
nasazením a snažili se pohybem přehrát internacionály, kteří se dlouho nemohli vyrovnat s namoklým povrchem hřiště. Kladem 
utkání byla oboustranně ohleduplná hra a tak po pěkných kombinačních akcích vidělo cca 200 diváků celkem 8 krásných gólů. 
Za internacionály stříleli: Bittengel 2, Mičinec, Kabyl a Hromádko po 1. Po utkání byla autogramiáda spojená s občerstvením. 
 

 

25.6.2016  TJ Jistebník – KFI ČR  3:6   (penalty 1:5) celkem 4:11 
Vyvrcholením oslav 80 let TJ (mistři ČR ve futsalu) a 65 let fotbalu v Jistebníku bylo utkání st. gardy s internacionály. Domácí, kteří prý 
dosud ve své kategorii neprohráli, hráli sebevědomě a snažili se starší internacionály „uběhat“. Zpočátku se internacionálům nedařilo 
proměňovat jisté šance a domácí vedli 1:0. Potom se ovšem rozstříleli a za velikého vedra (36 st.), před cca 300 diváky stříleli: Mičinec 
3, Samec 2 a Koloušek, který hrál první utkání v KFI ČR vstřelil 1 gól. Penalty proměnili: Samec, Koloušek, Mičinec, Samek a Šimurka. 
Po utkání byla při dobrém občerstvení autogramiáda. 
 



 

2.7.2016  FK Avízo Město Albrechtice – KFI ČR  2:2  (penalty 3:4)  celkem 5:6 
Za velikého vedra vyvrcholily oslavy 70 - ti let fotbalu utkáním výběru hráčů Albrechtic proti mužstvu internacionálů ČR. 
V domácím mužstvu bylo několik bývalých ligových hráčů (Zápalka, Harazim, Pavlidis) a tak se hrál pěkný kombinační fotbal. 
Domácí dvakrát vedli, ale internacionálové vždy srovnali. Před cca 400 spokojenými diváky stříleli góly: P.Rada a Hromádko. 
Penalty proměnili: Mičinec, Mlejnek, Samek a Hromádko. Po utkání bylo občerstvení spojené s autogramiádou. 
 

 

5.7.2016  Slavoj Velký Valtinov – KFI ČR 3:3 
Před cca 300 spokojenými diváky, nastoupili internacionálové proti domácímu týmu, který hýřil pohybem a aktivitou. 
Internacionálové měli celou řadu gólových šancí, které promarnili zbytečnými kombinacemi, anebo je zmařil výborný brankář, který je 
vnukem bývalého representačního házenkářského brankáře Jardy Škarvana. Internacionálové také nastřelili třikrát břevno a tak 
v poločase prohrávali 1:0. Ve druhé půli se obraz hry změnil a internacionálové dvakrát vedli, ale bojovní domácí vždy dokázali 
vyrovnat. Za internacionály stříleli: Mičinec, Kabyl a Hromádko. Po utkání byla při výborném kančím guláši autogramiáda. 
 
 
 
 



 

9.7.2016  SK Horní Staré Město – KFI ČR 1:12 
V Trutnově se slavilo 70 let založení fotbalu utkáním místní staré gardy, které internacionálové pogratulovali 12-ti krásnými góly. 
Hrálo se na krásné hrací ploše a před cca 500 spokojenými diváky stříleli: Mičinec 6, Hromádko 3, Sabou, Kabyl a Kuchař ranou téměř 
z poloviny hřiště, když si všiml, že brankář je na penaltě. Po utkání při pěkném rautu hráči podepisovali plakáty a pohlednice. Celkově 
pěkně uspořádaná akce. 
 

 

10.7.2016  SK Klatovy 1898 – KFI ČR  0:9 
Hrálo se při příležitosti poutě v Klatovech a soupeřem internacionálů ČR byli bývalí hráči Klatov. Vzhledem k tomu, že bylo cca 32 
stupňů, tak většina obyvatel byla zřejmě u vody, což pro ně byla velká škoda, neboť obě mužstva předváděla pěkný fotbal, ale domácí 
měli velkou smůlu a nastřelili 3 x břevno branky. To internacionálové dokázali své akce zakončovat a góly stříleli: Mičinec a Bittengel 
po 3, Hromádko 2 a Kabyl 1 gól. V utkání ještě nastoupili Petr Rada a Samek, kteří nejsou na fotce. Po utkání byl příjemný raut 
v klubovně spojený s autogramiádou. 
 
 
 



 

16.7.2016  SK Řetězárna Česká Ves – KFI ČR  2:8 
Utkání s bývalými hráči České Vsi se hrálo v rámci oslav 600 let obce a 70 let fotbalu v obci. Bylo příjemné fotbalové počasí a 
cca 500 spokojených diváků vidělo nejprve čestný výkop starosty obce, celkem 10 krásných gólů a mohli si připomenout výkony 
internacionálů v době jejich aktivní kariéry. Góly za internacionály stříleli: Kuchař 3, Hromádko a Mičinec po 2 a Kabyl 1. Po utkání 
bylo příjemné posezení s občerstvením a autogramiádou. 
 

 

23.7.2016  FK Mutěnice – KFI ČR  0 : 3 
Soupeřem internacionálů bylo mužstvo, které před 5 - ti lety hrálo MSFL a ještě posílené o Pavla Němčického, který odehrál v lize cca 
230 utkání. Hrálo se při příležitosti 90 let klubu a internacionálové rozhodně nechtěli s mladším soupeřem prohrát a tak pěkné akce 
bylo vidět na obou stranách hřiště. Jirka Němec byl neprůchodný jako v dobách slávy a akce Ulicha a zakončení Hromádky měla 
pohárové parametry. Již předtím po krásné kombinační akci nadvakrát zakončil Bittengel a v závěru utkání ještě po akci Kuchaře 
elegantně přehodil brankáře domácích Jirka Sabou. Góly stříleli: Bittengel, Hromádko a Sabou. Výborné utkání a cca 800 nadšených 
diváků zatleskalo oběma mužstvům i při penaltách s výsledkem 3:5. Penalty proměnili: Mlejnek, Kuchař, Sabou, Hromádko a Macho. 
Po utkání byla při výborném pohoštění autogramiáda.  
 
 



 

30.7.2016  TJ Sokol Chomýž – KFI ČR  1:2 
Za velkého vedra se hrálo na slezsko-polské hranici a soupeřem internacionálů byla domácí “mladá garda“. Internacionálové po 5-ti 
hodinové cestě a krátké rozcvičce obtížně krotili míč a neproměňovali ani vyložené gólové šance a tak bojovně hrající domácí vedli 
1:0. Teprve ve druhém poločase internacionálové zpřesnili hru a nakonec zaslouženě vyhráli po gólech Mičince a Samce. Utkání 
sledovalo cca 500 spokojených diváků a po utkání byla v příjemném prostředí autogramiáda spojená s občerstvením. 
 

 

6.8.2016  SK Petrov-Sobotín – KFI ČR  1:5 
Oslavy 70-ti let fotbalu v obci vyvrcholily utkáním domácí staré gardy s internacionály. Domácí hráli s velkým nadšením a před cca 600 
diváky brzy vedli 1:0. Internacionálové potřebovali cca 20 minut na rozběhání po dlouhé cestě a potom již začali „úřadovat“ tak jak si 
to diváci přáli. Střelecky se vedlo Hromádkovi, který vstřelil 3 góly, další přidali Kuchař a Mičinec. Výborný domácí brankář, který 
v utkání chytil 5  gólových střel,  uspěl i při penaltách a domácí vyhráli 4:3. Po utkání pohostinní pořadatelé zahrnuli internacionály 
jídlem i pitím a podepisování plakátů a debaty neměly konce. Budeme dlouho vzpomínat na tak přátelskou atmosféru a veselou jízdu 
zpět do Prahy. 
 
 



 

13.8.2016  SK Bělá pod Bezdězem – KFI ČR  2:8 

Vyvrcholením oslav 90 – ti let fotbalu v Bělé bylo utkání místní staré gardy s internacionály ČR. Hrálo se v příjemném prostředí na 
výborném hřišti a utkání sledovalo cca 600 spokojených diváků, kteří viděli celkem 10 krásných gólů. Kvalitní hrací plocha dovolila 
hráčům pěkné kombinace, internacionálové dokázali zakončovat své akce a o poločase vedli 0:5. Ve druhé půli dokázali skórovat i 
domácí a tak po utkání panovala oboustranná spokojenost. Za internacionály stříleli: Bittengel, Mičinec a Ulich po 2, Kabyl a 
Hromádko po 1. Po utkání při pěkném rautu hráči podepisovali plakáty a někteří se zdrželi i na následující taneční zábavě.  
 

 

20.8.2016  SK Dobřichov – KFI ČR  1:6  (penalty 2:5) 
Domácí slavili 70 let fotbalu v obci a oslavu spojili s poslední přípravou na mistrovské soutěže v okrese. Hrálo se oboustranně 
ohleduplně a technické přednosti internacionálů stanovily průběh i výsledek utkání. Domácí se snažili pohybem přehrát 
internacionály, kteří ale dokázali kontrolovat míč a své šance proměňovat. Před cca 350 spokojenými diváky góly vstřelili: Ulich 3, 
Ondra, Sabou a Mičinec po 1. Penalty proměnili: Kuchař, Sabou, Hromádko, Němec a Macho. Po utkání byla při občerstvení 
autogramiáda a pomalu se chystala kapela “Bylo nás 5“ na taneční zábavu… 
 



 

10.12.2016  Juliska stadion Dukly Praha – utkání:  Východ – Západ  6 : 6 
Tradiční ukončení sezóny mužstva Klubu fotbalových internacionálů ČR se konalo na házenkářském hřišti v areálu Dukly 
Praha, která je naším zázemím již celou řadu let a díky pochopení vedení Armádního sportovního střediska udržujeme 
svou kondici a tělesnou schránku v provozu schopném stavu. V plánu bylo odehrát utkání na nové fotbalové umělé 
trávě, ale dodavatel to jaksi termínově nestihl, takže se hrálo pouze 7 proti 7. 
Utkání mělo výbornou úroveň a mužstvo Západu (červený dres) již vedlo 6:3, ale potom bílí zabrali a dokázali vyrovnat. 
Góly stříleli:  Kincl 3, Bittengel 2, Mlejnek 1 za červené,  
         Hromádko 3, Kuchař, Rada a Čabala po 1 za bílé 
Po utkání bylo vyhodnocení roku a posezení ve VIP prostorách Dukly, kde se debatovalo o minulé i nastávající sezóně. 


