
 
8.5.2019  Slavoj Žirovnice - KFI ČR  4 : 3 
Vyvrcholením oslav 100 let fotbalu bylo utkání domácího výběru s internacionály. Hrálo se na výborném hřišti za příjemného počasí a 
internacionálové cca 10 minut před koncem vedli 3:1. Potom se projevila menší koncentrovanost internacionálů a úsilí domácích, 
kteří poté hráli pouze s mladými hráči a v poslední minutě dali dva góly. Jak se říká ani Barcelona nevyhraje všechno. Sledovalo cca 
350 spokojených diváků. Za internacionály stříleli: Kuchař, Koloušek a Kincl. 
Před i po utkání byl připraven příjemný „rautík“, kde hráči podepisovali zájemcům plakáty. 
 
 

 
25.5.2019  TJ Kly – KFI ČR  1 : 3 
V pěkném areálu hřiště TJ kly u Mělníka nastoupili internacionálové ČR v utkání k 60. výročí domácího klubu. Hrálo se za příjemného 
počasí před návštěvou cca 300 spokojených diváků, kteří viděli mnoho neproměněných gólových šancí od internacionálů, ale obě 
mužstva hrála pěkný kombinační fotbal a bylo se na co dívat. Góly za internacionály stříleli: Verbíř, Hromádko a Kuchař. Výborně 
připravená akce končila guláškem, pivkem, podepisováním hráčů a potom už jsme spěchali  
na semifinále hokeje… 



 
1.6.2019  SK Labský Kostelec – KFI ČR  4 : 6  (penalty 3:5) 
V Kostelci nad Labem se slavilo před cca 600 spokojenými diváky 100 let fotbalu. Domácí mladé mužstvo se snažilo pohybem a 
znalostí poměrně nerovného terénu eliminovat technické přednosti internacionálů a dokonce se ujalo vedení 1:0. Potom však již 
internacionálové začalo kontrolovat hru a po krásných kombinačních akcích stříleli góly: Jun 3, Hromádko, Kuchař a Ondra po 1. Za 
KFI ČR poprvé nastoupili Tomášové Hübschman a Jun. Penalty proměnili: Mlejnek, Mičinec, Jun, Kuchař a Samek. Utkání komentoval, 
jako vždy perfektně připravený Štěpán Škorpil a po utkání hráči při pivku a opečené kýtě podepisovali plakáty. 
 

 
7.6.2019  TJ Baník Stříbro – KFI ČR  1 : 4 
Součástí Městských slavností ve Stříbře bylo i utkání bývalých hráčů Stříbra proti internacionálům ČR, za které poprvé nastoupili 
Pavlové Horváth a Fořt. Domácí měli také v sestavě bývalé hráče Plzně Pleška a Veigla a tak se hrál pěkný kombinační fotbal, který 
diváky bavil. Góly  stříleli: Hromádko 2, Fořt 2. Po utkání byl skvělý raut a hráči debatovali s diváky a podepisovali pohlednice a 
plakáty. Velice zdařilá akce ve Stříbře, kterou sledovalo cca 600 spokojených diváků. 
 
 



 
8.6.2019  SK Zásada – KFI ČR   3 : 8 
Vyvrcholením oslav 100 let fotbalu v Zásadě, bylo utkání výběru Zásady proti fotbalovým internacionálům ČR. Hrálo se za příjemného 
počasí na dobrém trávníku a domácí v prvním poločase drželi malý gólový odstup od internacionálů. Ve druhém poločase konečně 
internacionálové zabrali, začali proměňovat šance a nadšení diváci viděli celkem 11 krásných gólů, z nichž jeden vstřelil i prezident SK 
Princ. Za internacionály stříleli: Holeňák 3, Hromádko 2, Fiala 2, Papoušek 1. Po utkání při guláši a pivku hráči podepisovali plakáty a 
pohlednice a pogratulovali spoluhráči Jirkovi Ondrovi k jeho 62 narozeninám. 
 

 
9.6.2019   TJ Slavoj Stod – KFI ČR  4 : 8 
Oslavy 100 let sportu ve Stodu probíhaly již od pátku a v neděli odpoledne vše vyvrcholilo utkáním domácího výběru s mužstvem 
Klubu fotbalových internacionálů ČR. Domácí hráči ukázali svou kvalitu a poločas byl 2:4 a brankové situace se střídaly na obou 
stranách. Cca 300 spokojených diváků vidělo nakonec 12 krásných gólů. Mimořádnou střeleckou explozi předvedl Tomáš Kuchař který 
vstřelil  4 góly , ostatní přidali: Sabou, Mičinec, Purkart a Hromádko po 1. Po vydařené akci obětaví domácí pořadatelé připravili  
pohoštění, při kterém hráči podepisovali plakáty, debatovali s diváky a s hráči soupeře.  
 
 



 
15.6.2019  FK Trafo Hadačka – KFI ČR  2 : 12 
Oslavy 20 let FK v Hadačce vyvrcholily utkáním domácího mužstva s fotbalovými internacionály. Hrálo se za velikého vedra, domácí 
postavili každý poločas jiné mužstvo, ale internacionálům nevadilo ani poněkud tvrdší hřiště a pogratulovali domácím celým tuctem 
gólů. Nejvíce se dařilo Vyskočilovi, který dal 5 gólů, Sabou stihl hattrick za druhou půli a dále stříleli: Hromádko 2, Kuchař a Vágner 1. 
Utkání sledovalo cca 150 spokojených diváků a po utkání obětaví pořadatelé pohostili internacionály pečeným masem a klobásami. 
 

 
16.6.2019  TJ Malše Roudné – KFI ČR  1 : 2 
V Roudné se konalo Sportovně – kulturní odpoledne a jeho součástí bylo i utkání domácích hráčů, kteří v ročníku 2009 2010 hráli 
divizi proti fotbalovým internacionálům ČR. Hrálo se na výborném hřišti v krásném areálu EON stadionu a bylo vidět, že ani jedno 
mužstvo nechce prohrát. Pěkné kombinační akce se střídaly na obou stranách, ale u věkově mnohem starších internacionálů se 
projevily jejich technické přednosti a tím také vedení 0:2, a to ještě nejméně tři vyložené šance neproměnili. Domácí prokázali také 
svou fotbalovost a snížili na konečných 1 : 2. Góly stříleli před cca 300 diváky: Hromádko a Mácha. Po utkání byl pěkný raut a hráči 
podepisovali plakáty a poslouchali začínající vystoupení skupiny Melodikum…. 



 
22.6.2019  SK Blaník Načeradec – KFI ČR  1 : 5 
Starostka městyse Načeradec nás přivítala na oslavách 100 let fotbalu SK Blaník a potom již nastoupilo domácí mužstvo proti Klubu 
fotbalových internacionálů ČR. Mladí domácí hráči se snažili pohybem a důrazem brzdit akce internacionálů, kteří ovšem dokázali 
zakončovat své akce přesnými střelami. Před cca 450 spokojenými diváky stříleli: Ondra, Kabyl, Kuchař, Hromádko a Vyskočil. Po 
utkání při gulášku a pivku hráči podepisovali plakáty a vše se připravovalo na večerní taneční zábavu… 
 

  
23.6.2019  SK Zvole – KFI ČR  2 : 6 
SK Zvole slavilo 85. výročí klubu a před cca 500 zvědavými diváky nastoupilo domácí mužstvo „posílené“ několika bývalými hráči proti 
mužstvu KFI ČR. Internacionálové prokázali své technické kvality a po krásných kombinačních akcích, kterým spokojení diváci s chutí 
zatleskali, stříleli góly: Hromádko 2, Mucha, Kuchař, Mičinec a Sabou. Mnoho gólových šancí ještě pochytal ve druhé půli domácí 
brankář. Penalty vyhráli internacionálové 2:4 ( Mičinec, Fiala, Kuchař a Macho). Hrálo se na výborném hřišti a skvělí pořadatelé pro 
internacionály připravili pohoštění na vysoké úrovni a tak hráči debatovali s diváky a podepisovali s chutí plakáty. Byla to velice zdařilá 
akce a internacionálové jistě rádi znovu přijedou, budou-li pozváni. 



 
29.6.2019  FK Týnec nad Labem – KFI ČR  3:2 
Oslavy 100 let fotbalu v Týnci domácí pojali ve stylu: “vyhrát za každou cenu“! Ze strany domácích se nehrálo žádné přátelské utkání, 
ale agresivní souboje o každý míč i s podporou rozhodčích a výsledkem jsou čtyři zranění internacionálové. 71 - letý Václav Samek 
musel nadskakovat skluzům…. Góly před neobjektivním publikem vstřelil Tomáš Kuchař ml. 
 

 
30.6.2019  TJ Krásný Dvůr – KFI ČR  1 : 6 
Oslavy 70 let klubu a zároveň i předsedy klubu proběhly v příjemné přátelské atmosféře. Bylo sice veliké vedro, ale přesto se hrál 
pěkný fotbal s celou řadou gólových šancí na obou stranách. Internacionálové prokázali větší přehled při zakončování akcí a mužstvu, 
které hraje 1. B třídu vstřelili góly: Kuchař st. 3, Doležal 2 a Hromádko 1. Cca 200 spokojených diváků včetně paní starostky vidělo 
celkem 7 gólů ze hry a dalších 8 při penaltách. Po utkání při občerstvení hráči podepisovali plakáty a fotografovali se s diváky. 



 
6.7.2019  AFK Bratčice – KFI ČR 1 : 5 
Za velikého vedra, před návštěvou cca 300 spokojených diváků odehráli internacionálové kvalitní utkání proti snaživému soupeři. 
Hrálo se oboustranně bez faulů a diváci viděli šest krásných gólů ze hry a dalších sedm z penalt po utkání. Celá akce při příležitosti  
50 let obnovení činnosti AFK se velice vydařila a obětaví pořadatelé připravili internacionálům příjemný pobyt. Po krásných akcích 
stříleli góly: Kuchař st. a Hromádko po 2 a Mlejnek 1. Penalty proměnili: Kuchař st., Kuchař ml., Papoušek a Kordule. Při občerstvení 
po utkání hráči podepisovali plakáty, fotili selfie a debatovali s diváky. 
 

 
7.7.2019  Sokol Měčín – KFI ČR  0 : 6 
Oslavy 100 let fotbalu v Měčíně vyvrcholily utkáním domácího A mužstva proti fotbalovým internacionálům ČR. Těsně před utkáním 
pršelo a tak se na krásné hrací ploše po dešti, hrál také pěkný fotbal. Internacionálové v silné sestavě i reprezentačním koučem 
Šilhavým, již ve třetí minutě vedli gólem Fořta, potom dvakrát z velkého vápna skóroval Vašíček a internacionálové kombinovali, 
drželi míč a nepouštěli domácí do tlaku. Další góly před cca 200 spokojenými diváky stříleli: Kuchař, Sabou a Kordule. Po utkání při 
občerstvení v klubovně hráči podepisovali plakáty.  
 
 



 
13.7.2019  TJ Sokol Nedakonice – KFI ČR  3 : 6 
Oslavy 100 let TJ v Nedakonicích vyvrcholily utkáním bývalých hráčů Sokola s internacionály ČR. Hrálo se na nádherném pažitu 
zkropeném deštíkem a internacionálové od začátku předváděli divákům své kombinační kousky a dokázali je zakončovat i krásnými 
góly. Před cca 300 nadšenými diváky stříleli: Dostálek a Kuchař po 2, Hromádko a Kincl po 1. Poprvé se v dresu KFI ČR představil Libor 
Sedláček. Byla to velice vydařená oslava, pohostinní pořadatelé připravili výborné pohoštění a internacionálové podepisovali plakáty, 
debatovali a fotili se s diváky a někteří říkali: “tady jsme měli zůstat přes noc“… 
 

 
20.7.2019  Sokol Čížová –  KFI ČR 3:2, penalty 3:4 
Za velikého vedra, na nepříliš kvalitním hřišti probíhaly oslavy 100 let Sokola, v jejichž rámci se utkali bývalí hráči Čížové s mužstvem 
KFI ČR. Hrálo se oboustranně ohleduplně a domácí s několika bývalými ligovými hráči projevili velkou snahu v tomto utkání uspět. 
V normální hrací době utkání skončilo 3:2, i když třetí gól byl z 2 m ofsajdu, Na penalty vyhráli hosté 3:4. Góly před cca 150 diváky 
stříleli: Vašíček a Sabou. Penalty: Ondra, Sabou, Kuchař, Kuchař ml. Po utkání hráči KFI ČR podepisovali plakáty a poseděli s domácími 
hráči při rautu ve stanu. 



 
27.7.2019  Slavoj Husinec – KFI ČR  2 : 7 
Součástí oslav 100 let fotbalu v Husinci bylo utkání domácích hráčů nad 35 let s mužstvem KFI ČR. Před utkáním pršelo, a tak se hrálo 
na krásném měkkém a rychlém hřišti, což internacionálům vyhovovalo a před cca 300 spokojenými diváky předváděli pěkné 
kombinační akce zakončené gólovými střelami. Přesto celou řadu slibných akcí překombinovali a dávali tak šanci domácím, kteří 
prokázali dobrou výkonnost. Góly stříleli: Kuchař 3, Ondra, Sabou, Ulich a Kabyl po 1. Po utkání při pivku a výborné pečené krkovičce 
hráči podepisovali plakáty a místní DJ začal svou hudební produkci. Pořadatelům se akce velice vydařila. 
 

 
3.8.2019  1. FC Spořice – KFI ČR  1 : 9 
V rámci Obecních slavností ve Spořicích bylo i utkání bývalých domácích hráčů s internacionály. Hrálo se na vynikajícím trávníku,    
starosta obce uváděl v rozhlase hráče, a potom již internacionálové předváděli svou kombinační hru zakončovanou přesnými 
střelami. Domácí hráči prokázali dobrou výkonnost a tak se střídaly akce před oběma brankami. Teplická enkláva opět nezklamala a 
tak cca 250 aplaudujících diváků vidělo celkem 10 gólů: Hromádko 3, Kuchař a Doležal po 2, Verbíř a Jiráň po 1. Po utkání v klubovně 
při gulášku a pivku internacionálové podepisovali zájemcům plakáty.  
 



 
10.8.2019  TJ Nové Hrady – KFI ČR  0 : 10 
Vyvrcholením oslav 70 let fotbalu v Nových Hradech bylo utkání bývalých hráčů s internacionály ČR. Před utkáním lehce sprchlo, míč 
krásně klouzal po trávníku a pro cca 300 nadšených diváků začali internacionálové předvádět své fotbalové umění, zakončované i 
krásnými góly. V poločase střídali Mičinec a Samek. Hrálo se oboustranně ohleduplně a utkání pouze narušil nahý fanoušek 
domácích… Góly stříleli: Kabyl, Vyskočil a Sabou po 2, Ondra, Kuchař, Hromádko a Vácha po 1. Po utkání byl tradiční gulášek, pivko, 
focení a debaty s diváky a podepisování plakátů za začínající hudební produkce… Obětavým domácím pořadatelům se akce vydařila. 
 

 
17.8.2019 TJ Sokol Pačejov – KFI ČR  1 : 6 
Bývalí hráči Pačejova byli soupeřem internacionálů v utkání, kterým vyvrcholily oslavy 80 let fotbalu v obci. Bylo příjemné počasí, více 
jak 300 diváků, kteří očekávali od internacionálů pěkný fotbal. Ani domácí hráči zpočátku nezklamali jejich očekávání a dokonce 
dokázali vyrovnat na 1:1. Postupně domácím docházely síly, internacionálové začali proměňovat své šance a po krásných akcích 
stříleli góly: Kuchař 3, Vágner 2 a Ondra z přímého kopu 1. Utkání „řídil“ bývalý rozhodčí FIFA Pavlín Jirků, ale ani jeho „komické 
vložky“ neměly na výkon internacionálů negativní vliv. Obecenstvo se dobře bavilo a po utkání při občerstvení podepisovali 
internacionálové plakáty.  



 

 
23.8.2019  MFK Kravaře – KFI ČR  1 : 8 
V rámci „Kravařského Odpustu“, což je velká kulturní a společenská akce v celé oblasti, bylo i utkání bývalých hráčů MFK proti 
fotbalovým internacionálům ČR. Hrálo se za příjemného podvečerního počasí, na krásném trávníku a cca 500 nadšených diváků 
mohlo zatleskat celkem  9 - ti gólům. Po delší době nastoupili Panenka a Grussmann a poprvé v dresu KFI ČR Zdeněk Pospěch. 
Góly stříleli: Kuchař, Mičinec a Pospěch po 2, Hromádko a Fiala po 1. Po utkání se opékalo maso, debatovalo s diváky a hráči 
podepisovali plakáty. Pořadatelům se  akce velice podařila. 
 

 
31.8.2019  SK Nemošice – KFI ČR  2 : 9 
Domácí stará garda byla soupeřem internacionálů ČR v rámci oslav 700 let obce a 100 let fotbalu. Hrálo se za velkého vedra a v dresu 
KFI ČR nastoupili po delší době Luboš Kubík a Pavel Krmaš a hned přispěli k výborné hře internacionálů, kteří dobře kombinovali, ale 
také „zahazovali“ gólové šance. Góly stříleli: Hromádko a Kuchař po 2, Sabou, Fiala, Krmaš a Kubík po 1. Jeden gól byl vlastní. Celou 
podařenou odpolední akci navštívilo cca 750 spokojených diváků.  



 
14.9.2019  SK Dubí – KFI ČR  1 : 8 

Za příjemného počasí se hrálo exhibiční utkání v Dubí u Teplic. Po delší době nastoupil v našem mužstvu Bičovský a poprvé Sňozík a 
tak spolu s  Ondrou, Kuchařem, Mičincem, Mlejnkem a Vašíčkem vytvořili kolonii bývalých Klokanů. Mužstvo dobře kombinovalo a 
dokázalo i střílet góly: Sabou 3, Doležal a Kabyl po 2, Hromádko 1. Cca 300 spokojených diváků a obětaví pořadatelé tak mohli 
zatleskat celkem 9 gólům. Škoda jen nevyhovění soupeře SK Dubím s přeložením termínu ….. Po utkání hráči při občerstvení 
podepisovali plakáty a pohlednice. 
 

 
21.9.2019  Sokol Hvožďany – KFI ČR  1 : 1 
Domácí slavili 50. let založení fotbalu v obci utkáním s mužstvem Klubu fotbalových internacionálů ČR a oslava se jim vydařila. Domácí 
mladí hráči svým pohybem vytvářeli tlak na internacionály, kteří se snažili kombinační hrou eliminovat rychlost soupeře, a po gólu 
Fořta skončil poločas 0:1. Ve druhém poločase se zranili Vágner a Kordule (oba svalová zranění)a domácí utkání i výsledek vyrovnali. 
Hrálo se oboustranně korektně a cca 250 diváků bylo se hrou obou mužstev spokojeno. Po utkání při občerstvení hráči podepisovali 
plakáty a pohlednice a debatovali s diváky. 
 
 



 
12.10.2019  FK Neratovice-Byškovice – KFI ČR  2 : 2  (penalty 3 : 5) 
Oslavy 100 let fotbalu v Neratovicích se velmi vydařily. Bylo krásné počasí, přišlo více jak 800 spokojených diváků a cca 20 bývalých 
domácích hráčů nastoupilo proti mužstvu Klubu fotbalových internacionálů ČR. Hrál se oboustranně fotbal bez faulů a zajímavé 
situace se střídaly před oběma brankami. Góly stříleli: Štambacher vlastní a Gabčo, za internacionály Bittengel, který nastoupil po 
delší době a vlastní. Celá akce byla velmi dobře připravena a internacionálové po utkání ve VIP prostorech debatovali s fanoušky, fotili 
se a podepisovali plakáty. 
 

 
28.10.2019  1 FK Družstevník Nikolčice – KFI ČR  2 : 3 

Za příjemného podzimního slunečného dne se před cca 250 spokojenými diváky hrálo utkání výběru Nikolčic s mužstvem Klubu 
fotbalových internacionálů ČR. V prvním poločase domácí brankář chytil čtyři vyložené góly, potom konečně internacionálové našli 
cestu do branky a vedli 2:0. Ve druhém poločase už hráli většinou mladší domácí a hra se postupně vyrovnala. Divákům se utkání 
líbilo- viděli pět krásných gólů: Kincl 2 a Kafka za internacionály. Po utkání bylo příjemné posezení v klubovně s uzeným z udírny, 
moravskými koláčky a růžovým pozdním sběrem…. Obětavým pořadatelům se akce vydařila. 



 
14.12.2019 Tradiční utkání internacionálů  Bílí – Červení  6 : 3 
Góly stříleli:  za Bílé- Kincl 2, Sabou, Kabyl, Mičinec a Philipp, za Červené- Šilhavý, Hromádko a Vašíček 
Po utkání se hodnotila sezóna při malém občerstvení ve VIP salonku. 


