
 

 
5.2.2022  Guttenberg Mělník – KFI ČR  5 : 7 
 
V hale Jedenáctka na Chodově se hrál futsalový turnaj stavebních firem 
pořádaný společností Weber Saint-Gobain. Jelikož to byl už 20 - tý ročník, tak 
pořadatelé pozvali mužstvo Klubu fotbalových internacionálů ČR na exhibiční 
utkání proti vítězi tohoto turnaje. Tím se stalo mužstvo Guttenberg Mělník, za 
které hrálo několik ligových futsalových hráčů.  
O generaci starší internacionálové sice vedli od první minuty utkání, ale potom 
se projevila větší zkušenost s futsalem u hráčů Mělníka, kteří se dostali do 
dvougólového vedení. Postupně si ale internacionálové zvykli na míč i na halu a 
začali předvádět svou obvyklou kombinační hru zakončenou přesnou střelbou. 
Góly stříleli: Kincl a Ondra po 2, Kabyl, Sabou a Bittengel. 
Po utkání při občerstvení, které pohostinní pořadatelé připravili, hráči 
podepisovali plakáty a debatovali s diváky a účastníky turnaje. Pro pořadatele i 
účastníky to byla velice vydařená akce. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
4.6.2022 TJ Sokol Libiš – KFI ČR  2 : 6 
 
Vyvrcholením vydařených oslav 90. let založení fotbalu v Libiši bylo utkání 
domácí staré gardy s mužstvem Klubu fotbalových internacionálů České 
republiky. Za příjemného počasí na výborné hrací ploše obě mužstva předváděla 
pěkný fotbal a cca 400 spokojených diváků vidělo celkem 8 krásných gólů. Hrálo 
se oboustranně bez faulů a na výsledku se projevila kvalita hry internacionálů, za 
které po krásných kombinačních akcích stříleli: Jiráň 2, Kincl, Vašíček, Sabou a 
Hromádko po 1.  Po utkání pozorní pořadatelé připravili pěkný raut, při kterém 
internacionálové podepisovali plakáty.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.6.2022  TJ Lázně Bělohrad – KFI ČR  2 : 7 
 
Vyvrcholením oslav 100 let fotbalu v Lázních Bělohrad bylo utkání domácího 
výběru bývalých i současných hráčů proti mužstvu Klubu fotbalových 
internacionálů České republiky. Hrálo se v krásném areálu sportovního 
střediska, vybudovaného za podstatné podpory města. Za velikého vedra 
probíhalo utkání na vynikající hrací ploše a tak obě mužstva mohla i přes vedro 
předvádět kvalitní fotbal. V utkání střelecky explodoval Radek Hromádko, který 
vstřelil 4 góly – tři byly „z voleje“ po krásných centrech Štambachera, Vašíčka a 
Kukola. Míra Holeňák „napodobil“ Kuchtu anebo Poborského svým přehozením 
gólmana a další gól vstřelil patičkou Sabou. Asi 500 nadšených diváků vidělo 
celkem 9 krásných gólů a mnoho vynikajících zákroků brankářů a mělo důvod 
k častému potlesku. Po utkání pozorní pořadatelé připravili pěkný raut, kde 
hráči obou mužstev poseděli, internacionálové podepisovali plakáty …  
Velice zdařilá akce na oslavu 100 let fotbalu v Lázních Bělohrad. 
Góly stříleli: Hromádko 4, Holeňák, Sabou a Kabyl 
 

 



 

 

24.6.2022  AFK Milovice – KFI ČR  1 : 3 

Oslavy 90 let fotbalu v Milovicích nezačaly dobře… Z Prahy jsme odjížděli za 
bouřky a záplavového deště a na pěkném hřišti v Milovicích nedaleko Lysé nad 
Labem místy stála voda, takže se nám ani moc nechtělo vystoupit z aut do louží 
na parkovišti. Potom pomalu přestávalo pršet, přicházeli diváci a hráči obou 

mužstev se začínali oblékat do dresů… 

Hráči obou mužstev nedbali na několik louží na hřišti a hrací plocha byla 
překvapivě kvalitní i po velikém dešti a tak se hrál oboustranně výborný fotbal. 

Internacionálové brzy vedli 0:3 a měli ještě několik dobrých gólových šancí, ale 
mladší domácí výběr snížil na 1:3 a po zranění a odstoupení Tomáše Hunala 
ještě v prvním poločase, připravil Machovi v brance internacionálů několik 

příležitostí k vyniknutí. 

I přes deštivý průběh utkání přišlo cca 250 spokojených diváků, kteří viděli ze 
strany internacionálů góly, které stříleli: Sabou, Kadlec a Kukol. 

Po utkání při kančím gulášku internacionálové podepisovali plakáty a 
pohlednice. 



 

25.6.2022  Sokol Slavonice – KFI ČR  4 : 5 

Na dlouhou cestu do Slavonic jsme odjížděli po celonočním dešti, cestou jsme 
projížděli několika úseky s bouřkami, ale ve Slavonicích jenom poprchávalo a 
těsně před utkáním dokonce vysvitlo sluníčko…. Takže pořadatelé oslav 100 let 

fotbalu ve Slavonicích to měli objednáno u toho nejvyššího znamenitě… 

Opět výborná hrací plocha a tak byla radost hrát fotbal. Domácí začali zostra a 
již v první minutě vedli 1:0 a internacionálové museli chvilku rozběhávat únavu 
z předchozího dne z utkání v Milovicích. Potom však po pěkných kombinačních 
akcích ještě deset minut před koncem vedli 1:5, ale mladší hráči z domácího 
výběru v závěru snížili na konečný výsledek 4:5.  

Před cca 450 nadšenými diváky za internacionály stříleli: Vyskočil a Kadlec po 2 
a Kabyl 1 gól. 

Po utkání bylo focení hráčů s diváky, pěkný raut s vynikající pečenou zvěřinou a 

hráči podepisovali plakáty a pohlednice. 

 

 

 

 



 

5.7.2022  Jiskra Erpužice – KFI ČR  4 : 3 

Oslavy 50 let fotbalu v obci byly odloženy vinou covidu o dva roky a tudíž i naše 
mužstvo bylo o dva roky starší. Našemu nejmladšímu hráči bylo 50 let a domácí 
proti nám postavili kromě pár starších hráčů dvacetileté jinochy a ještě si 
„půjčili“ dva dorostence z Plzně. Proti 69 letému Štambacherovi hrál o 50 let 
mladší protivník….Nebylo hezké na to koukat, protože pohyb a rychlost se nadá 
nahradit umem a zkušeností. Ještě k tomu domácí i přes naše výhrady střídali 
jako v hokeji a v poslední minutě hry vstřelili vítězný gól. Další kuriozitou bylo, 
že utkání řídili dva rozhodčí, a to každý na jedné polovině utkání od postranní 
lajny…. Góly za internacionály stříleli: Kabyl 2 a Jiráň. Utkání sledovalo cca 350 
diváků, kteří po utkání aplaudovali internacionálům za nerovný boj. 
Internacionálové zájemcům podepsali plakáty. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.7.2022 FC Dubicko – KFI ČR  2 : 7 

V Dubicku nedaleko Mohelnice se slavilo odložené výročí 30 let fotbalu v obci. 
Začalo se hrát za deště, který pomalu ustával a tak se hřiště konečně dočkalo 
závlahy. Domácí měli připraveno cca dvě jedenáctky a pilně střídali….. 
Internacionálové hráli kombinační fotbal a brzy vedli 0:2 po gólech Kabyla a 
Samce. Potom se kanonáda zastavila a nejméně další čtyři vyložené šance jsme 
neproměnili. Domácí snížili v závěru, když už hráli jenom mladší hráči, po ztrátě 
míče před naší brankou. V penaltovém rozstřelu vychytal domácí hráče Láďa 
Macho, který kryl 4 pokutové kopy. Za internacionály stříleli: Ondra, Vašíček, 
Samec, Bittengel a Hromádko. Utkání sledovalo cca 500 spokojených diváků, 
kterým internacionálové podepisovali plakáty. 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.7.2022  Loko České Velenice – KFI ČR  3 : 4 
 
Oslavy 100 let ustanovení města České Velenice probíhaly celý den za účasti 
celé řady žákovských mužstev a jejich vyvrcholením bylo utkání bývalých 
domácích hráčů proti mužstvu Klubu fotbalových internacionálů ČR. Hrálo se 
v pěkném areálu nyní už městského stadionu za přítomnosti cca 500 
spokojených diváků a pana starosty, který má velkou zásluhu na tom, že se 
mohla konat tato velice vydařená akce na zcela nové hrací ploše. 
Internacionálové vyjádřili svou spokojenost s vynikající hrací plochou kvalitní 
kombinační hrou a v poločase vedli 0 : 4. Ve druhém poločase se projevila lepší 
fyzická kondice mladších domácích hráčů a menší snaha internacionálů a tak 
diváci viděli celkem 7 krásných gólů. Za internacionály stříleli: Kadlec, 
Hromádko, Kabyl a Fiala. Po utkání se střílely penalty s výsledkem 2 : 4 a 
penalty proměnili: Ondra, Mičinec, Vašíček a Hromádko. 
Při cestě do kabin již začala svou produkci místní kapela a hráči potom u 
příjemného pohoštění podepisovali plakáty, debatovali a fotografovali se 
s diváky. Obětavým a pohostinným pořadatelům se jejich úsilí vyplatilo, protože 
pro diváky připravili skvělou akci. 
 
 
 
 
 



 

 
 
23.7.2022  SK Velhartice – KFI ČR  2:1 
 
V rámci Velhartické poutě se před cca 300 spokojených diváků hrálo utkání 
domácího „okresního výběru“ proti mužstvu Klubu fotbalových internacionálů. 
Ještě větším problémem, než někteří hráči z třetiligových Přeštic, bylo hrbaté a 
tvrdé hřiště a nekompromisní hra domácích hráčů, kteří hráli „mistrák“. 
Ostatně, místní rozhodčí nařídil dvě nesporné penalty proti domácímu mužstvu 
a další fauly už se mu nechtělo pískat a tak se na 69 letého Štambachera řítil 30 
letý hráč domácích z vlastní poloviny a rozhodl zápas. Obě penalty kopal Jiří 
Ondra, při čemž mu druhou výborný „domácí“ brankář chytil. Diváci byli 
přátelští stejně jako pořadatelé i domácí hráči po utkání a tak internacionálové 
při opečeném masu podepisovali plakáty a debatovali s diváky, z nichž se 
někteří ptali, kde hrajeme příště, že by se přišli podívat….. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
30.7.2022  TJ Jiskra Velké Březno – KFI ČR  3 : 6 
 
Naše cesta k hřišti ve Velkém Březnu končila plavbou na prámu přes Labe, i 
když bylo možno jet přes most – zřejmě má majitel prámu dobré kontakty ve 
WAZE, která nás tam k naší radosti poslala. 
Utkání s bývalými hráči Velkého Března se hrálo při příležitosti 40. výročí 
turnaje na počest jednoho ze zakladatelů fotbalového klubu ve Velkém Březně 
a mělo velmi dobrou kvalitu výkonů obou mužstev. Někteří mladší domácí hráči 
hráli s velkým nasazením a důrazem, čímž se snažili nahradit technické 
přednosti internacionálů, kteří hráli trpělivě a dokázali proměňovat své gólové 
šance. Před cca 300 nadšených diváků stříleli: Bittengel, Kabyl, Koloušek, 
Kadlec, Prášil a Sabou. 
Po utkání pozorní pořadatelé připravili uzená žebra a šunku a spokojení 
internacionálové podepisovali plakáty divákům….. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
6.8.2022  Sokol Skalice nad Svitavou – KFI ČR 2 : 2 (po penaltách 6 : 7) 
 
Vyvrcholením oslav 70 let fotbalu v obci bylo utkání domácího mužstva proti 
fotbalovým internacionálům. Obětavým pořadatelům se akce vydařila, přišlo 
více jak 300 diváků, kteří viděli krásné kombinační akce internacionálů, na které 
mladí domácí hráči odpovídali pohybem a důrazem v osobních soubojích, ale 
hrálo se oboustranně ohleduplně. Internacionálové brzy vedli 2:0 a kontrolovali 
hru, ale ve druhém poločase domácí snížili z cca 3 metrového ofsajdu a v závěru 
dokázali vyrovnat, což si za svou snahu zasloužili. Góly vstřelili Kabyl a Kadlec, 
v penaltovém rozstřelu uspěli: Ondra, Bittengel, Vašíček, Sabou i Sedláček. 
Po utkání byli internacionálové pozváni na příjemný raut, při kterém debatovali 
s diváky a podepisovali plakáty i pohlednice a čekala je dlouhá cesta domů. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
13.8.2022  FK Starý Jičín – KFI ČR  2 : 6 
 
Oslavy 90 let fotbalu ve Starém Jičíně probíhaly od rána a vyvrcholením bylo 
utkání bývalých hráčů proti mužstvu Klubu fotbalových internacionálů ČR. 
Mužstvo internacionálů bylo přivítáno panem starostou a náležitou péčí ze 
strany obětavých a pohostinných pořadatelů. Hrálo se na pěkné hrací ploše za 
podmračené oblohy, což ale hráčům vyhovovalo. Mladší domácí začali utkání ve 
velkém stylu, snažili se internacionály „uběhat“ a brzy vedli 2:0. 
Internacionálové hráli svůj trpělivý kombinační fotbal se snahou vyhnout se 
kontaktu a po několika zahozených šancích se začali prosazovat i střelecky. Před 
více jak 300 nadšenými diváky se projevila kvalita a pestrost hry internacionálů, 
za které stříleli: Samec 3, Daněk 2 a Janošťák. 
Po utkání se mužstva sešla na pěkném rautu, při kterém hráči debatovali 
s diváky a podepisovali plakáty a pohlednice a kteří mohli i připili slivovicí na 
další dobré roky fotbalu ve Starém Jičíně. 
 



 
 
 
 

 

27.8.2022  TJ Baník Vintířov – KFI ČR  1 : 13 
 
Sobotní fotbal ve Vintířově byl pozoruhodný už proto, že internacionálové hráli 
s domácí starou gardou v rámci oslav 75 let fotbalu ve Vintířově a potom také 
proto, že Radovan Hromádko vstřelil v prvním poločase „hattrick“ před svým 
teprve 14 dnů „starým“ synem Radovanem. Hrálo se jako předzápas „A“ 
mužstva domácích v KP a internacionálové na vynikající hrací ploše od začátku 
utkání předváděli pěkné kombinační akce a dokázali je efektivně zakončovat. 
Před cca 300 diváky stříleli góly: Kabyl 4, Hromádko a Kadlec po 3, Vyskočil, 
Sabou a Prášil po 1.Penaltový rozstřel skončil 1:3, když Macho chytil 4 penalty a 
své penalty proměnili: Sabou, Prášil a Macho. Utkání řídil s přehledem bývalý 
mezinárodní rozhodčí JuDr Václav Krondl. Po utkání bylo příjemné posezení ve 
fotbalové hospůdce a internacionálové podepisovali plakáty a debatovali se 
soupeři. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.9.2022  FK Tatran Kadaň – KFI ČR  2 : 2 

Domácí slavili 120 let fotbalu v Kadani a připravili se na to důkladně: předehráli 
si utkání „A“ mužstva v krajském přeboru a domácí „starou gardu“ posílili o 
bývalé sparťany Tomáše Řepku a Lumíra Mistra. Hrálo se za pěkného počasí na 
obrovské a hrbaté hrací ploše místního víceúčelového stadionu a cca 500 
spokojených diváků vidělo pěkné výkony od obou mužstev a celkem čtyři 
góly. Za internacionály stříleli: Hromádko a Vašíček. Oslavy se domácím 
pořadatelům vydařily, internacionálové po utkání u gulášku a řízků podepisovali 
plakáty a pohlednice a vzpomínali na časy minulé….. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

28.10.2022  Spartak Žebrák  -  KFI ČR  3 : 5 

Vyvrcholením oslav 110 let od založení fotbalu v Žebráku bylo utkání místní 
staré gardy proti mužstvu Klubu fotbalových internacionálů ČR. Hrálo se za 
pěkného podzimního počasí na velmi dobré hrací ploše, což vyhovovalo 
kombinační hře internacionálů. Hrálo se oboustranně ohleduplně a cca 250 
spokojených diváků vidělo celkem osm pěkných gólů. Za internacionály 
stříleli: Fořt 2, Kabyl, Prášil a Bittengel po 1. Po utkání pozorní a obětaví 
pořadatelé připravili výborné pohoštění a internacionálové podepisovali 
plakáty a debatovali s diváky a hráči domácích o hře zvané fotbal….. 
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