Fotbalisté Slavoje Žirovnice slaví stovku
4.5.2019


Na fotbalové menu bohatou středu stráví v Žirovnici.
Důvod je jednoduchý, Slavoj vstupuje do druhé stovky své existence.

Kliknutím zvětšíte

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Burešová
Oslavy odstartuje dvě hodiny po poledni zápas přípravek, v němž sílu domácího
mládí prověří vrstevníci z Kamenice nad Lipou.
V 15.30 na hřiště nastoupí žirovnické legendy a vyzvou k testu herních kvalit
tým Klubu fotbalových internacionálů ČR.
Třetí zápas sehraje od 17 hodin žirovnické áčko, soupeřem mu bude přední tým
I. B třídy Nový Rychnov.
Zdroj: https://pelhrimovsky.denik.cz/fotbal-kraj/fotbaliste-slavoje-slavi-stovku20190504.html

Kluby chystají velké slávy. Dorazí bývalí
reprezentanti
16.5.2019


Mělnicko – Závěry fotbalové sezony bývají spojeny s oslavami
nejrůznějších výročí. Nejinak tomu bude letos.

Kliknutím zvětšíte

Z utkání Strakonice ČFL - Internacionálové 4:5 . | Foto: Deník / Petr Škotko
Jako první si kulatiny připomenou ve Klech. Tamní TJ k šedesátinám nachystala
bohatý program na sobotu 25. května. Na hřišti účastníka okresního přeboru se
od 13 hodin nejdříve představí staré gardy. Té domácí budou sparingpartnerem
hosté ze slovenského Stakčína. Po vloženém utkání přípravek přijde od 17 hodin
na řadu hlavní chod. Domácí fotbalisté nastoupí proti internacionálům ČR.
Vyběhnout by měli Hunal, Hromádko, Kincl, Kuchař, Macho, Mlejnek,
Mičinec, Němec, Ondra, Samek, Šilhavý, Štambacher či Verbíř. Hned o týden
později se na Mělnicko ex-reprezentanti vrátí, 1. června budou hosty Labského
Kostelce.

Pro kostelecké oslavy bývalí reprezentanti
omladili
5.6.2019


Kostelec – V částečně obměněné sestavě se na Mělnicku
podruhé v krátké době představil výběr Klubu fotbalových
internacionálů České republiky.

Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté TJ Kly si v rámci oslav 60. výročí svého klubu zahráli proti
internacionálům ČR. | Foto: Luboš Kurzweil
Osmičku hráčů, která vyběhla už týden předtím ve Klech, doplnili u oslav
stoletého výročí SK Labský Jiří Kabyl, Tibor Mičinec, Petr Vrabec a Tomášové
Jun s Hübschmanem. Pro poslední dva členy zlaté party lvíčat, která v roce
2002 vybojovala titul mistrů Evropy, šlo dokonce o premiérový start.
Někdejší talent roku 2004 Jun potvrdil, že mu hlad po gólech nechybí ani po
ukončení kariéry na nejvyšší úrovni. Na vítězném obratu na 6:4 v duelu
s domácím účastníkem okresního přeboru se podílel hattrickem. Navrch měli
slavnější hráči i následném penaltovém rozstřelu. Diváci se po zápase dočkali
tradiční podpisové akce hráčů, které pořadatelé za odměnu pohostili
opečenou kýtou.
Autor: Luboš Kurzweil
Zdroj: https://melnicky.denik.cz/fotbal_region/na-kostelecke-oslavyinternacionalove-omladili-20190605.html

V Zásadě budou slavit kulatiny
8. června vás zvou na oslavu 100 let SK


Zásada – Fotbalová tradice v Zásadě patří v rámci okresu
k jedné z nejstarších. Letos tomu bude 100 let od založení
Sportovního klubu Zásada.
Na 8. června chystají pořadatelé v Zásadě velkolepou oslavu stého výročí založení
SK Zásada.
Jak probíhají přípravy na takovou oslavu prozradil současný předseda klubu
Miroslav Princ: „I přesto, že v našem areálu pořádáme řadu fotbalových utkání,
turnajů, ale i kulturních akcí, chceme, aby oslavy 100 let našeho klubu byly
příjemnou připomínkou tohoto významného jubilea. Budeme proto velmi rádi,
pokud se 8. června do našeho areálu dostaví co nejvíce bývalých hráčů, trenérů a
funkcionářů, kteří v Zásadě působili. Je pro nás nemožné oslovit všechny
jednotlivě. Všechny ale jménem mým a našeho klubu zvu na tuto oslavu, kde se
mohou setkat se svými známými a kamarády.“

PROGRAM JE NABITÝ
Organizátoři v Zásadě připravili bohatý program. Od 9.30 hodin budou probíhat
fotbalové zápasy jak dětí, tak dospělých. Návštěvníci si mohou také prohlédnout
výstavu fotografií, shlédnout vystoupení mažoretek. Narozeninový večer
zakončí ve 20 hodin posezení při hudbě, ohnivá show a ohňostroj.

PROTI STARÉ GARDĚ
V 17,00 vyběhnou na hrací plochu hráči Klubu fotbalových internacionálů ČR,
kteří se utkají se zásadskou starou gardou. V jejich dresu se divákům představí
například Jan Fiala, Radovan Hromádko, František Štambacher, Jiří Ondra,
Miroslav Holeňák, Petr Papoušek, Václav Samek, Miroslav Mlejnek, Jiří Kabyl,
Tibor Mičinec a další známé fotbalové tváře.
Autor: Dagmar Březinov
Zdroj: https://jablonecky.denik.cz/fotbal-okres/v-zasade-budou-slavit-kulatiny-8cervna-vas-zvou-na-oslavu-100-let-sk-20190602.html

FOTO: V Zásadě oslavili sto let existence
zásadského fotbalu stylově


Zásada – Rovných sto let, takovou fantastickou dobu se už
hraje v Zásadě fotbal.

Kliknutím
zvětšíte
Oslavy významných kulatin přilákaly v prosluněnou sobotu na zásadské hřiště nebývalé množství
fotbalových fanoušků. A bylo o ně, jak se sluší a patří, vzorně postaráno. Nechyběly mažoretky,
slečny a dívenky z Jablonce ukázaly, že jsou ve svém oboru fakt dobré a na své si přišli i milovníci
dobrého jídla, pití, tomboly
Hlavním bodem programu bylo klání místní staré gardy proti celku internacionálů ČR. A kdo
nastoupil? Internacionály přivedl manažer Philipp a nastoupili tito borci: Macho Fiala,
Holeňák, Hromádko, Jiráň, Mičinec, Mlejnek, Ondra, Papoušek, Sabou, Samek, Štambacher,
Vašíček.
Za Zásadu ve světle modrých dresech vyběhli gólmani Ducháček a Růžička, do pole Vébr, Černý,
Mrkla, Vondráček, Duben, Kopal, Fedák, Kilda, Fišer, Šourek, Matějček. A jako při hokeji střídající
Rožeň, Lhota, Štefanec, Kamarád, Princ a Varga.
Od začátku bylo vidět, že herní převaha bude zřejmě na straně hostujícího celku, neboť tito borci
mají za sebou opravdu hvězdné kariéry. Ani v celku domácích rozhodně nechyběli v minulosti
hodně dobří fotbalisté. A tak si i Zásadští v první půli vypracovali gólovou šanci. Jenže bez
úspěšného zakončení. To Internacionálové, poté, co několik slibných příležitostí ztroskotalo na
Ducháčkovi v domácí brance, šli Fialou do vedení. Fiala, v minulosti pilíř obranných řad Dukly a
reprezentace, v Zásadě „řádil“ na křídle. A jen zasvěcení nevěřícně kroutili hlavami, že tomu tak
bylo s umělou kyčlí… Jednobrankové vedení hvězdných hostí komentoval domácí Jirka Mrklas
lakonicky: „Moc nám to nepůjčili…“
Domácí statečně bojovali, snížili nejprve na 1 : 4, poté z penalty na 2 : 6 a na konečných 3 :
8 upravili těsně před hvizdem ukončujícím tento zábavný fotbálek. Střelci branek: Za Zásadu:
Matěj, Princ, Fišer za hosty: Fiala 2, Hromádko 2, Holeňák 2, Papoušek a vlastní.
Počet gólů a výsledek ale nebyl ten den nejdůležitější. Oslava tak významného výročí se vydařila,
že se fanoušci a příznivci zásadské kopané výborně bavili a stejně jako hráči na hřišti si odnášeli
domů nezapomenutelné zážitky.
Autor: Dagmar Březinová
Zdroj: https://jablonecky.denik.cz/fotbal_region/foto-v-zasade-oslavili-sto-let-existence-zasadskehofotbalu-stylove-20190611.html

Bývalí fotbaloví reprezentanti nastoupí v
neděli v Roudném


Roudné - Pestrá paleta jmen českých fotbalových
internacionálů nastoupí v neděli 16. června na E.ON stadionu
v Roudném k utkání s domácím výběrem Malše +35.

Kliknutím zvětšíte

Bývalí fotbaloví reprezentanti nastoupí v neděli v Roudném.
Foto: Deník

Zápas začne v 16,30 hodin a je součástí Sportovně kulturního odpoledne,
které v 15 hodin zahájí hudební skupina Meolodikum.
V dresu exreprezentantů vyběhne řada zvučných jmen jako Jiří Němec,
Tomáš Kuchař, Marek Kincl, Jiří Ondra, David Horejš, Tibor Mičinec,
Radovan Hromádko, Miroslav Mlejnek nebo Václav Samek (71 let).
Soupeřem jim budou hráči, kteří roudenský dres oblékali v sezonách 2000 až
2009 tedy například Bohumil Vogl, Daniel Kerl, Míroslav Vaňata, František
Mertl, Karel Zvěřina, Tomáš Pintér, Libor Šolc nebo Jan Anton.
Pořadatelé mysleli i na děti. Pro ně bude připraven skákací hrad, nafukovací
lezecká stěna, prostor ale bude i na fotbalové dovednosti. Střelbu na přesnost,
měření rychlosti kopu a další soutěže. V 18.20 zazpívají muzikálové hity a
šansony Magda Malá s Petrem Dopitou a program, končící ve 20 hodin,
završí opět Melodikum.
Autor: Jana Zuziaková

Sokol Čížová slaví 100 let
13.7.2019


Kliknutím zvětšíte

Sokol Čížová. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Brůha
Na programu bude od 10 hodin zápas přípravek a od 13 hodin zápas hokejistů
IHC Písek a Sokola Čížová B a v 17 hodin zápas internacionálů ČR se starou
gardou Čížové. „Za naší starou gardu přislíbili účast Leoš Gornický, Milan Brož,
Milan Satrapa, Alexandr Bystrov, Míra Zach, Ondřej Prášil, Jaroslav Smola, Petr
Pižanowski a další. Z mužstva internacionálů se můžeme těšit na mistra
Evropy z roku 1976 Františka Štambachera, Jiřího Ondru, Tibora Mičince,
Jiřího Kabyla, Miroslava Mlejnka a další skvělé hráče,“ uvedl za přípravný
výbor starosta obce Tomáš Korejs. Dodal, že v rámci oslav bude hrát od
19 hodin skupina Hastrmani a pro děti i dospělé budou připraveny zajímavé
atrakce.
Z historie: Sokol Čížová byl založen 25.5.1919. Počátkem činnosti se věnoval
hlavně veřejnému cvičení. Po sloučení se ostatními sportovními kluby v Čížové
se pod hlavičkou Sokola hrál převážně fotbal, hokej a házená. Po transformaci
na TJ Sokol Čížová v r. 1953 se klub soustředí zejména na fotbal. Největším
úspěchem klubu je účast v ČFL 3. nejvyšší fotbalové soutěži v sezóně 2017/18.
Autor: Stanislava Koblihová
Zdroj: https://pisecky.denik.cz/fotbal-okres/sokol-cizova-slavi-100-let20190713.html

V Čížové oslavili 100 let od založení
místního Sokola
Čížová – Sobota 20. července se v čížovském sportovním
areálu nesla v duchu velkých oslav. Důvod byl výjimečný.
Sokol Čížová se může chlubit úctyhodným stoletým jubileem.

|
Foto: Jan Škrle

Sokol Čížová byl založen 25. 5. 1919. Počátkem činnosti se věnoval
hlavně veřejnému cvičení. Po sloučení se ostatními sportovními kluby
v Čížové se pod hlavičkou Sokola hrál převážně fotbal, hokej a házená.
Po transformaci na TJ Sokol Čížová v roce 1953 se klub soustředil
zejména na fotbal. V roce 1962 bylo u vlakového nádraží postaveno
škvárové hřiště, zatravněno bylo po rekonstrukci v roce
1978. Největším úspěchem klubu byla účast v ČFL, 3. nejvyšší
fotbalové soutěži v sezóně 2017/18. Oslavu založení Sokola Čížová
pořádá společně obec Čížová a Sokol Čížová.
V rámci oslav byl na programu zápas přípravek, utkání hokejistů IHC
Písek a Sokola Čížová B a jako hlavní hřeb duel čížovské staré gardy
a internacionálů ČR.
Autor: Petr Brůha

Husinecký fotbal slaví stovku
27.6.2019


Husinec – Před sto lety se začal v Husinci provozovat
nejpopulárnější sport planety, fotbal. Místní klub se tak řadí
mezi vůbec nejstarší fotbalové jednoty v České republice.

Kliknutím zvětšíte

Husinecký fotbal připravuje oslavu stých narozenin. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Oslavy sta let připravují fotbalisté Slavoje Husinec na sobotu
27. července. Připraven bude zajímavý sportovní i nesportovní
program a vrcholem akce bude přátelské utkání fotbalistů Slavoje
s jedenáctkou Klubu fotbalových internacionálů České republiky. Vše
odstartuje ve 13 hodin a Husinečtí zvou na svůj fotbalový stadion
všechny bývalé i současné hráče i všechny příznivce svého klubu.
Autor: Vladimír Klíma

Srdečně Vás zveme na odpolední fotbalovou událost, kterou pořádáme
dne

23. srpna 2019
na hřišti v Kravařích, ul. Alejní
v rámci našich tradičních Odpustkových slavností!
Pozvali jsme si internacionály ČR, aby sehráli exhibiční zápas, soupeřem jim budou
naši vybraní reprezentanti pouličních týmů z Kravař, Koutů a Dvořiska. Můžete se také
těšit na turnaj žáků z bulharské Sofie i polské Varšavy a tombolu.
Zvláště upozorňujeme na dražbu kuriozity v podobě pohlednice Ostravy ze dne
20.10.1976, na které jsou podepsáni giganti světového fotbalu FC Bayern München,
z tehdejšího utkání s FC Baník Ostrava.

Hlavním programem dne je utkání
PÁNŮ Z KRAVAŘ
s mužstvem
Klubových fotbalových internacionálů České
republiky
- jedná se o utkání hráčů nad 40 let věku
Zápas bude zahájen slavnostním výkopem Antonína Panenky! Dále se můžete těšit na
slavné osobnosti, jako jsou pánové: Vojáček, Radimec, Rygel, Michalík, Lička, … Cílem
této akce je setkání fotbalových fanoušků z Hlučínska i širokého okolí. Také přivítáme
opavské zástupce fotbalu, například Grussmana, Pospěcha a další.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Nominace na neratovickou slávu odtajněny.
Verbíř nastoupí proti svým
11.10.2019


Skoro jako trenér reprezentačního „áčka“ Šilhavý si podle svých slov připadal
Štěpán Philipp, který je už od roku 1985 manažerem Klubu fotbalových
internacionálů ČR.

tím zvětšíte

Na sobotní exhibiční utkání v Neratovicích dal i přes několik vynucených změn
dohromady následující patnáctku hráčů: Bittengel, Fiala, Hromádko, Hunal, Kabyl,
Kuchař, Macho, Mičinec, Mlejnek, Ondra, Samek, Štambacher, Vašíček, Vrabec a
Verbíř. Ten jako jeden z nejslavnějších odchovanců nastoupí proti svému někdejšímu
klubu.
Neratovickou nominaci měl pod palcem Josef Frajbiš a trenéři Polach, Hradecký a
Kafka rozhodně mají z čeho vybírat. Účast potvrdili brankáři Jansa, Kratochvíl,
Grossman, obránci Daniš, Moravec, Rybák starší, Zuskin, Lauda, Grznár, Notin,
Frajbiš, Vrábel, Štěpánek, Hynek, záložníci Schöterl, Pšenička, Kokoška, Urban,
Panocha, Fingerhut, Škoda mladší, Janda a útočníci Jahodka, Gabčo, Tichý, Rybák
mladší, Kozohorský, Veselý, Horák a Holeček. Výkop utkání je v 16.30 hodin.
Autor: Luboš Kurzweil
Zdroj: https://melnicky.denik.cz/fotbal_region/nominace-na-neratovickou-slavu-odtajnenyverbir-nastoupi-proti-svym-20191011.html

Sto let neratovického fotbalu: skvělé
vzpomínky, slibná budoucnost
Přehlídkou své hlavní současné pýchy, tedy všech mládežnických týmů, odstartovala
hlavní část sobotních oslav sta let Fotbalového klubu Neratovice-Byškovice. Poté
přišla na řadu exhibice výběru někdejších opor „Spolany“ s internacionály.

Kliknutím
zvětšíte

Stará garda Neratovic si v rámci oslav stého výročí založení klubu zahrála exhibiční utkání s
internacionály ČR. | Foto: FK N/B
I když očekávaný zápas skončil v téměř letním podvečeru asi nejlepším možným
výsledkem (2:2, Štambacher vlastní, Gabčo – Fingerhut vlastní, Bittengel), a cca 850
diváků tak vidělo i penaltový rozstřel, který skončil 3:5 (proměnili: Gabčo, Grznár, Škoda Verbíř, Kuchař, Vašíček, Mičinec a Macho) bylo jasné, že na kdysi druholigovém stadionu
šlo o něco jiného. Mnohdy i po dlouhých letech se potkali lidé, kteří před kratší či delší
dobou psali historii klubu. Ten tak má v roce svých kulatin rozhodně na co navazovat.
Podle pohledu na zaplněnou hrací plochu po nástupu hráčů od těch nejmenších po ligové
dorosty se mu to daří a o budoucnost se bát nemusí.
Úsměvy na všechny strany rozdávali po zápase také internacionálové. Asi nejvíce pak
Tomáš Kuchař, který kvitoval i přístup protihráčů. „Nebyli to žádní blázni, kteří by kopali a
chtěli skluzovat. Myslím, že si všichni zahráli. Přišlo hodně lidí. Takže fajn,“ ocenil
někdejší motor zálohy vršovických klubů Slavie a Bohemky. Právě s klokany si
v Neratovicích v minulosti zahrál, a nejen s nimi. „Tipnul bych, že tak v roce 1994 (ve
skutečnosti v září 1996 – poznámka autora) jsem tady hrál s jednadvacítkou proti Maltě,“
vybavil si.
Takže FK, všechno nejlepší a zase za sto let…
Autor: Lub
Zdroj: https://melnicky.denik.cz/fotbal_region/sto-letn-neratovickeho-fotbalu-skvelevzpominky-slibna-budoucnost-20191015.html

