
 
 

Vyhodnocení roku 2012 
 

Mužstvo Klubu fotbalových internacionálů ČR se v roce 2012 zúčastnilo 25 fotbalových utkání a 

10 exhibičních vystoupení, které navštívilo 28800 diváků, což činí průměr 820 diváků na utkání. 

 

Utkání na standardních hřištích: 25 utkání, skóre 165 : 59 

Průměr gólů na utkání je 9 a internacionálové nastříleli za zápas průměrně 6,6 gólu. Celkem jich 

v utkáních na standardních hřištích padlo 224. 

V mužstvu se vystřídalo 54 bývalých vynikajících hráčů a reprezentantů.   

Sestava dle počtu odehraných utkání:  Macho, Štambacher, Mlejnek, Ondra, Bittengel, Mičinec, 

Kabyl, Fiala, Samek, Votava, Jiří Němec, Petr Rada, Jurkanin, Vašíček, Veselý.   První starty 

v mužstvu KFI ČR si připsali Richard Dostálek, Pavel Verbíř, Michal Doležal a Radovan Hromádko. 

Nejlepším střelcem se stal Tibor Mičinec, který vstřelil 42 gólů. 

 

Dle územního rozložení se utkání hrála:  10 x PRAHA, 5 x Středočeský, 3 x Ústecký,  

2 x Olomoucký, 1 x Karlovarský, 1 x Královéhradecký, 1 x Jihočeský, 5 x Severomoravský, 

1 x Vysočina, 3 x Jihomoravský, 1 x Pardubický, 1 x Liberecký, 1 x Plzeňský 

 

V roce 2012 se naše mužstvo zúčastnilo celé řady významných akcí: 

V dubnu turnaj při otevření nového sportovního areálu v Otrokovicích 

V květnu turnaj ve Frýdku - Místku 

V červnu byl KFI ČR spolupořadatelem turnaje přípravek O pohár starostky Staré Paky, kterého 

se zúčastnilo cca 150 dětí.  9 x Exhibice na Staroměstském náměstí v Hyundai Fun Park během 

Mistrovství Evropy ve fotbale. Městské oslavy v České Lípě. 

V červenci Exhibice na Staroměstském náměstí v Hyundai Fun Park během Mistrovství Evropy ve 

fotbale.  Utkání v Kameničkách, Vavřinci a Broumově. 

V srpnu utkání ve Skalici nad Svitavou a Městské slavnosti v Dubí. 

V září oslavy ve Stonavě a v Jeseníku. 

 

Po většině utkání byly uspořádány autogramiády spojené s besedami, kde bývalí reprezentanti 

hovořili o tom, že talent pouze ve spojení s tvrdým tréninkem a odříkáním může nadějného hráče 

posunout až k ligové kariéře a případně k reprezentačnímu dresu a že je nutné respektovat nejen 

spoluhráče, ale i soupeře. Prostě hrát Fair play. 

V průběhu roku 2012 bylo distribuováno po celé republice cca 5.000 plakátů a 8.000 pohlednic 

mužstva Klubu fotbalových internacionálů ČR s logy našich reklamních partnerů. Před některými 

utkáními byly uspořádány tiskové konference a utkání byla prezentována v médiích s pozitivním 

dopadem. Mužstvo KFI ČR hraje ve sportovním vybavení UMBRO s logy našich partnerů na 

dresech. Naši partneři jsou rovněž prezentováni na webových stránkách www.kficr.cz.  

http://www.kficr.cz/

