
Sláva v Libiši.  

Fotbalisté si připomenou výročí, přijedou internacionálové 
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Celodenní program k 90. výročí klubu otevře dopolední mistrák domácích 

s Tochovicemi. Hlavním hřebem bude zápas staré gardy s internacionály ČR 

s výkopem ve 14 hodin. Nastoupí m.j. : Štambacher, Vašíček, Ondra, Macho, 

Hübschman, Jeslínek, Sabou, Kadlec, Kincl, Hunal, Hromádko 

 

 

 

Luboš Kurzweil 

vedoucí sportovní redaktor 



Libiši popřáli i bývalí reprezentanti 

 Domácí gardu ale nešetřili a vyhráli 2:6 

 

 

V Libiši na Mělnicku odstartoval svůj letošní letní zápasový program Klub fotbalových internacionálů 

České republiky. Sokol si slavné fotbalisty minulosti, ale i současnosti pozval u příležitosti oslav 

90. výročí od založení. Domácí stará garda poskládala hráče, kteří pomáhali ještě v 90. letech 

s postupem do krajského přeboru, nebo pak dlouhé roky úspěšně válčili v divizi. Nechyběli třeba ani 

ti, kteří to sami později dotáhli na nejvyšší úroveň. 

V utkání na dvakrát třicet minut se ale přece jen projevily um a zkušenosti majitelů nespočtu ligových 

i reprezentačních startů, červení hosté tak brankářské dvojici Kamil Šídlo – Filip Král nasázeli šest gólů 

– konkrétně: Jiráň 2, Kincl, Vašíček, Sabou a Hromádko. Za domácí korigovali nestárnoucí střelec Jan 

Válek a Petr Hochman. Za internacionály nastoupili: Macho, Vašíček, Ondra, Hunal, Jeslínek, Sabou,  

Štambacher, Kadlec, Jiráň, Hübschman, Hromádko, Kincl. Zápas sledovalo cca 400 spokojených 

diváků. 

 „Dali jsme dohromady přes dvacet kluků, kteří za nás hráli v různých érách, ať to byli ti okolo 

Pochmana s Válkem, Kladeňáci a později ligisté Hajník s Šilhanem, či těch, co hráli ještě dřív jako 

Daniš,“ přiblížil manažer libišského fotbalu Vladimír Vávra výběr, který čelil fotbalové kvalitě 

podpořené ve středu zálohy stále ještě aktivním ligovým borcem Tomášem Hübschmanem. „Ukázali, 

že jsou to všechno fotbalisti,“ uvedl Vladimír Vávra. 

Oslavy se podle něj celkově povedly. „Oba naše týmy v mistrácích vyhrály. Počasí bylo dobré. Lidi 

přišli. Vyšlo to, dá se říct, podle představ. Poděkování určitě i vedení obce, která finančně přispěla,“ 

dodal Vladimír Vávra. 

Luboš Kurzweil 
vedoucí sportovní redaktor 
 



 

V Bělohradě se bude slavit kulaté výročí.  

Fotbal se zde začal hrát před 100 lety 

17.6.2022 

 

 

O víkendu fotbalový klub z Lázní Bělohradu oslaví 100 let od založení klubu. 

A bude to velká sláva. Na hřišti se představí téměř všechny věkové kategorie 

místního klubu, navíc dorazí internacionálové ČR. Vše doplní bohatý kulturní 

program. Oslavy začínají v krásném areálu v sobotu od 13 hodin. 

Nejprve se na trávníku představí nejmladší hráči. Následovat budou zápasy 

obou žákovských družstev. Hlavní duel bude mít výkop v 16 hodin a obstará ho 

bělohradská Stará garda a tým složený z českých internacionálů. Chybět by 

neměli zkušení borci, jakými například jsou František Štambacher, Miroslav 

Holeňák, Miroslav Mlejnek či Günter Bittengel. Po závěrečném hvizdu bude 

v areálu připraven bohatý kulturní program. 

 

Vladimír Machek 

Sportovní redaktor 

 



 

 

 



 

 

 



 

Tělovýchovná		jednota		

Jiskra		Erpužice	Vás	zve	

na	zápas	pořádaný	při	příležitosti	
založení	tělovýchovné	jednoty		

dne	5.7.2022	od	16	hodin	

TJ	Jiskra	Erpužice		

- 	

Klub	fotbalových	internacionálů	ČR	

	

Vstupné	100,-	Kč	 	 	 	 	 	 	 Občerstvení	zajištěno	

Po	ukončení	zápasu	taneční	zábava	



 

 



 

Opravený českovelenický sportovní areál pokřtí fotbalové hvězdy 

 

Zrekonstruovaný sportovní stánek TJ Lokomotiva v sobotu 16. července slavnostně otevřou v Českých 

Velenicích. Celodenní program startuje už v 9 hodin a vyvrcholí utkáním staré gardy Lokomotivy proti 

fotbalovým internacionálům. Areál, který je v majetku města, spolkl při velké opravě 20 milionů 

korun, z nichž zhruba 5,5 milionu činila dotace. Sloužit bude především fotbalistům, ale zázemí tam 

najdou i další sporty. Zásadní obměnou prošlo fotbalové hřiště, které se dočkalo nejen nového 

travnatého povrchu, ale i kompletní rekonstrukce podloží včetně drenáží a automatického 

zavlažování. Vedle něj navíc vyrostlo i zbrusu nové hřiště s umělým povrchem s rozměry pro malou 

kopanou včetně osvětlení a zázemí. Na své si však přijdou i další sportovci. Nově byl nově vybudován 

volejbalový kurt s umělým povrchem a také hřiště na beach volejbal a streetball, vše s vlastním 

zázemím. Poslední fází velké revitalizace velenického sportovního komplexu bude oprava tribun, 

šaten a vybudování ubytovací kapacity pro zhruba pětadvacet lidí. 

Zlatým hřebem slavnostního otevření bude od 17.00 přátelské utkání staré 

gardy Českých Velenic proti XI. Klubu fotbalových internacionálů ČR. V dresu 

hostů by se mělo na hřišti objevit plejáda hvězdných jmen. V nominaci figurují 

například Jiří Němec, Jan Fiala, Tibor Mičinec, Jiří Ondra, František 

Štambacher a řada dalších. 

Sportovní den v Českých Velenicích - sobota 16. července 
9.00 volejbal (letní turnaj smíšených družstev) 

13.30 fotbalový miniturnaj mladších žáků a  přípravek, program pro děti (sedmiboj, skákací hrad) 

17.00 fotbalové utkání staré gardy Českých Velenic s jedenáctkou Klubu fotbalových 

internacionálů ČR 

19.00 živá hudba - skupina Siblings 

 

Zdroj: https://jindrichohradecky.denik.cz/fotbal-kraj/opraveny-ceskovelenicky-sportovni-areal-

pokrti-fotbalove-hvezdy-20220714.html 
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