
 

     Program TJ k oslavám 90.let kopané ve Strašicích 

 

7.5.2016  10,00hod   celodenní turnaj přípravek 

9.6.2016 17,00hod  výstava historie fotbalu ve Strašicích 

10.6.2016 16.30hod  přípravky Strašice - Kohouti 

                    18,00hod  utkání internacionálové ČR –,,A“ mužstvo 

  20,00hod    ,,Pohodovka“ hraje na hřišti 

11.6.2016  13,15 hod  žáci Strašice – Dobřív 

  14,45 hod  setkání hráčů, funkcionářů a fandů 

            15,00 hod  st.garda Strašice – Mýto 

  17,00hod   ,,B“ mužstvo – Cheznovice ,,B“ 

  19,30hod.  k poslechu a tanci hraje ,,Ivo Novák“ 
 



Rychnovský Spartak slaví sedmdesátku 

Rychnov n. N. - Fotbalový Spartak Rychnov slaví sedmdesátiny.  

V sobotu 18. června začne ve 13 hodin bohatý program. 

včera 10:02  

SDÍLEJ:  

 

Plakát oslav 70. výročí založení Spartaku Rychnov  

Autor: Deník.cz 

Nejprve se mezi sebou utkají rychnovské fotbalové naděje. Od 14,00 sehrají zápas místní 

legendy s legendami první velikosti z Klubu fotbalových internacionálů České republiky 

a po ní bude následovat jejich autogramiáda. Vystoupí také dívky ze skupiny AcroPole, 

zahraje několik rockových kapel a od 19.30 hodin začne taneční zábava se skupinou Kontakt.   

Hodinu před koncem, ve 22 hodin, odstartuje ohňostroj. 

 

 

 

http://jablonecky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=2961-plakat-oslavy-70-page-001


 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



70 let kopané v Městě Albrechticích 

 

Fotbalový klub Město Albrechtice za podpory města pozval na 2.července 2016 bývalé hráče 

a funkcionáře klubu na „Den s fotbalem“, který se konal v rámci oslav 70 let kopané v Městě 

Albrechticích. Pozvání přijalo více jak 100 hráčů a funkcionářů, kteří se sešli nejen k sehrání 

přátelských utkání, ale hlavně ke vzpomínání na příjemné chvíle ztrávené na hřišti 

se spoluhráči a na góly vstřelené soupeřům. 

Setkání dospělých hráčů předcházelo sportovní dopoledne, které bylo vyplněno utkáními 

mládeže. Nejprve se pochlubili hráči přípravky, kteří pod vedením trenérů Včelného 

a Moravce získali titul přeborníka okresu Bruntál. Po nich se předvedli žáci, kteří 

pod vedením trenérů Bočka, Kaly, Hudečka, Jiřího a Aleše Mlčouška bez problémů uhájili 

krajskou soutěž i pro příští rok. Na závěr hráli dorostenci pod vedením Tomáše Kropáče, kteří 

rovněž hrají krajskou soutěž. 

Vystoupení mládeže bylo doprovázené různými dovednostními soutěžemi, za které získávali 

hráči drobné věcné ceny a občerstvení. 

 

Odpoledne začalo utkáním bývalých hráčů FK mladších 40 let se stávajícími hráči A mužstva, 

za které však nastoupili i místní hráči dnes již nehrající. Viděli jsme na hřišti Bartoníčka, 

Daříčka, Dimitrova, Mikulenku, Matěje, Pelána, Plisku, Přecechtěla, Žáčka, Marka Juráně, 

Michala Kuřece, Pavla Vymlátila a současné hráče. Výsledek 6:4 pro dnešní hráče nebyl 

rozhodující. Hlavní byla radost ze hry a setkání s přáteli. Nejlepšími střelci přátelského byli 

Pavel Vymlátil 3x, Michal Kuřec a Tomáš Mikulenka 2x. 

   

Posledním zápasem fotbalových oslav bylo přátelské utkání veteránů FK Město Albrechtice 

proti klubu fotbalových internacionálů: 

KFI (Klub fotbalových internacionálů) – FK bývalí hráči 2:2(1:0) 
Hlavním utkáním „Dne s fotbalem“ bylo utkání bývalých internacionálů s hráči FK nad 40 let. 

Družstvo hostů hrálo v sestavě: Macho, Čabala, Hromádko, Hunal, Kabyl, Mičinec, Mlejnek, 

Ondra, Rada, Samek, Štambacher, Vašíček a vedl ho bývalý místopředseda ČMFS Štěpán 

Philipp. Domácí hráči, kterých se sešlo kolem dvaceti, nastoupili pod vedením trenéra Mury 

a vedoucích Chasikidise a Romanidise v sestavě: Zápalka (Czakan), Kocián M.,Kocián 

R.,Harazim J.,Kozák, Jedlička, Svoboda, Zikl, Cudrák, Škultéty, Klement, Pavlidis, Lhoťan, 

Konopka, Fiala, Mlčoušek Jiří, Hrdlička, Rusek, Šlagor, Lhotka Vl., Špalek, Sojčák. 

V hledišti jsme viděli další hráče – bratry Jaššovi, Šípka, Fofa, Bártka, Bušose, Akritidise, 

Rumana, Hulína, Veningera, Chovanioka, Dvořáka, Gavlase, Moravce, Handlíře, 

Volného, Burdu, Juráně Milana, Frančiaka Jiřího, Lhotku Martina, Michailidise, Svobodu 

Antonína st., Karáska, Drastíka a celou řadu dalších hráčů. 

V prvním poločase šli domácí do vedení brankou Rosti Kociána a díky několika bravurním 

zákrokům nestárnoucího Zápalky vedení udrželi. Ve druhé části se hosté snažili zápas otočit 

a podařilo se jim vstřelit branku Radou (bývalý trenér národního mužstva) a prosadil 

se  hlavou i  Čabala. Domácí uhráli remízu díky brance Ruska a připsali si tak pěkný úspěch. 

V rámci odpoledne dostali všichni bývalí hráči drobné upomínkové dárky, měli možnost si 

prohlédnout výstavu k 70-ti letům fotbalu a na závěr si společně povzpomínali na to,jak 

se hrál fotbal kdysi. 

Výbor FK Město Albrechtice děkuje Městskému úřadu, všem hráčům, sponzorům 

a pořadatelům za podporu při pořádání zdařilého „Dne s fotbalem“.  



TJ SLAVOJ VELKÝ VALTINOV o.s.  

Vás zve na přátelské exhibiční utkání v kopané 

Kdy :            Úterý 5.7. 2016 

Výkop  :   18:00 hodin 

Kde :   hřiště TJ Slavoj Velký Valtinov 

Soupeř : 

 

Pozn.: zeleně označeni účastnící utkání 

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 



 



Horňák“ oslaví výročí zápasem proti 

bývalým reprezentantům  

Trutnov - Oslavy u příležitosti 70 let od založení fotbalu v Horním Starém Městě se 

budou konat v sobotu na místním stadionu. Hlavní událostí bude zápas domácí staré 

gardy SK HSM proti internacionálům České republiky.  

 
Snímek z utkání Město Albrechtice – KFI ČR. 

 
Těsně po druhé světové válce se po celé republice hojně zakládaly nové fotbalové kluby. A nejinak 
tomu bylo i ve v Horním Starém Městě, kde se historie kopané začala psát v roce 1946. 
Oslavy výročí svého založení si fotbalisté užijí dvěma exhibičními zápasy. Nejprve bude od 15 hodin 
na pořadu derby SK HSM 30 versus SK HSM 40. Krátkou pauzu po tomto utkání vyplní minizápas 
přípravky a od 17 hodin vyběhnou na trávník hráči staré gardy „Horňáku“, kteří změří síly s bývalými 
českými a československými reprezentanty. 

Klub fotbalových internacionálů ČR se představí v následujícím složení: 
Tomáš Poštulka, Radovan Hromádko, Tomáš Hunal, Jiří Kabyl, Tomáš Kuchař, Tibor Mičinec, 
Miroslav Mlejnek, Jiří Němec, Jiří Ondra, Petr Rada, Jiří Sabou, Václav Samek, František 
Štambacher, Pavel Vašíček. Manažerem mužstva KFI ČR je od roku 1985 Štěpán Philipp. 
 

Mezi největší osobnosti patří určitě Jiří Němec. Hráč Českých Budějovic, Dukly, Sparty, 
Schalke, Blšan a žižkovské Viktorky stihl během své domácí a zahraniční ligové kariéry odehrát 
552 utkání (16 gólů). V reprezentaci nastoupil do 86 zápasů (1 gól), byl členem stříbrné party 
z mistrovství Evropy 1996 v Anglii a zahrál si čtvrtfinále na MS 1990 v Itálii. 

Co se týká úspěchů, tak ještě lépe na tom v tomto výběru je František Štambacher, který 
svůj fotbalový život spojil s Duklou Praha, kde třikrát vyhrál titul. Hlavně je to však vítěz olympiády 
1980 v Moskvě a mistrovství Evropy 1976 v Jugoslávii. Bronzovou medaili si přivezl z ME 1980 v Itálii 
a zahrál si také na MS 1982 ve Španělsku. V dresu Dukly nastřádal 292 ligových startů a dal 31 
branek. Na závěr kariéry pak odešel do Řecka, nejprve do AEK Athény a poté do Apollonu Smyrna. 

Nejstarším hráčem týmu internacionálů bude Václav Samek. Trojnásobný mistr ligy s Duklou 
Praha, mistr Evropy do 23 let (1972) i olympionik před pár dny oslavil 69. narozeniny. 

S vizitkou největšího kanonýra přijede do Trutnova slovenský fotbalista Tibor Mičinec. 
V dresu Bohemians Praha, Zbrojovky Brno, Dunajské Stredy, Benešova a Zlína nastřílel 85 gólů v 266 
zápasech. Nejvyšší soutěž hrál i na Kypru za Nicosii (50 zápasů/19 branek) a za španělské Logrones. 
S Bohemians Praha získal v roce 1983 titul a postoupil do semifinále Poháru UEFA. V 28 evropských 
pohárových zápasech zaznamenal 11 gólů. 
 
Michal Bogáň 

 



 



Do Klatov dorazí internacionálové ČR 

Klatovy – U příležitosti klatovské pouti si na neděli 10. července jednu diváckou perličku 

připravil i fotbalový klub SK Klatovy 1898.Pozvání do Klatov přijal tým fotbalových 

internacionálů, kteří se střetnou se starou gardou SK Klatovy 1898. Diváci tak budou mít 

možnost na vlastní oči vidět řadu bývalých reprezentantů. Konkrétní jména přineseme 

během týdne. 

4.7.2016  

SDÍLEJ:  

 

Ilustrační foto: Internacionálové ČRAutor: Zdeněk Plachý 

„Chceme do Klatov dostávat zajímavé týmy fotbalových nebo veřejně známých osobností, 

které by lidé rádi viděli. Minulý rok jsme tu měli Amforu, tento rok jsem rád, že jsme se 

dohodli s internacionály ČR," vysvětlil hlavní organizátor exhibice Jiří Jánský. 

Exhibiční zápas hráčů nad 35 let má výkop na hřišti Na Rozvoji v 16 hodin. 

Hrát se bude 2 x 35 minut, na konci duelu přijdou na řadu penalty. Každý, kdo si zakoupí 

slosovatelnou vstupenku v hodnotě 90 Kč, může vyhrát sportovní ceny od partnera zápasu. 

Autor: Redakce 

 

 

 



Do Klatov dorazí vítěz poháru UEFA i mistr 

Evropy a olympijský vítěz 

Klatovy – Zvučná fotbalová jména vyběhnou v neděli 10. července v dresech internacionálů 

České republiky na trávník klatovského hřiště Na Rozvoji k exhibičnímu utkání s hostitelskou 

starou gardou SK Klatovy 1898. 

8.7.2016  

SDÍLEJ:  

 

 Internacionálové ČR       

Utkání má výkop v 16 hodin a ze známých fotbalových osobností se můžete těšit např. na 

vítěze poháru UEFA a stříbrné medailisty z ME v roce 1996 Jiřího Němce a Karla Radu, 

mistra Evropy z roku 1976 a vítěze olympijských her v roce 1980 Františka Štambachera 

nebo televizního experta ČT Güntera Bittengela. 

„Chtěli jsme do Klatov přivést zase po nějakých deseti letech fotbalové internacionály ČR a 

jsem rád, že se to podařilo. Doufáme, že tím uděláme radost fotbalovým fanouškům 

z Klatovska," pozval veřejnost na zápas hlavní organizátor Jiří Jánský. 

Hrát se bude 2 x 35 minut, na konci duelu přijdou na řadu penalty. Každý, kdo si zakoupí 

slosovatelnou vstupenku v hodnotě 90 Kč, může vyhrát sportovní ceny od partnera zápasu. 

Autor: Tomáš Kanta  



 

 



 



 



 

 

 



 


