28.4.2012 Otrokovice
Mužstvo KFI ČR při příležitosti otevírání krásného, zcela rekonstruovaného sportovního areálu, za přítomnosti
starosty města i místostarosty Mgr. Plesara a místopředsedy FAČR Kučery, sehrálo dvě utkání na vynikajícím
umělém trávníku. Turnaj sledovalo cca 1000 spokojených diváků, pro které byl připraven i doprovodný program.
KFI ČR - SK Baťov 3:1 Góly: Dostálek, Kafka, Jarolím
KFI ČR - Barum Otrokovice 2:0 Góly: Ondra, Dostálek
Richard Dostálek poprvé nastoupil v dresu mužstva Klubu fotbalových internacionálů České republiky.

1.5.2012 Frýdek / Místek Turnaj o pohár primátora Frýdku / Místku 2. Místo
Výsledky : Slovensko – Frýdek / Místek 5:1 Góly: SVK: Majoroš 2, Obšitník, Semeník, Kinder / FM: Orel 1
KFI ČR – Frýdek / Místek 4:0 Góly: Mičinec, Daněk, Samec, Fiala
KFI ČR – Slovensko 1:3 Góly: Samec, za SVK: Semeník, Majoroš a vl. Němec
Turnaj vyhrál výběr Slovenska (m.j. Praženica, Glonek, Maixner, Michalík, Kinder, Majoroš, Obšitník, Semeník),
který byl v průměru o 10 až 15 let mladší než český výběr. Nejslabším článkem turnaje byli opět rozhodčí, kteří
českému výběru upřeli možnost kopat dva pokutové kopy za jasné fauly. Turnaj byl uspořádán na vysoké úrovni
za což patří pořadatelům velký dík.

5.5.2012 TJ Sokol Horní Počaply – KFI ČR 3:16
Utkáním se starou gardou místního Sokola otevírali internacionálové zcela nový sportovní areál
V Horních Počaplech u Mělníka. Na krásném travnatém hřišti předváděli internacionálové svá kouzla
a pro radost diváků stříleli góly po krásných kombinačních akcích. Silná sestava internacionálů nedávala
domácím velké šance, ale i na jejich dobré akce a góly došlo. Za internacionály stříleli: Mičinec 4, Kabyl 3,
Votava 3, Bittengel 2, Fiala 2, Vašíček a Jurkanin po 1.

27.5.2012 SG Chotěšov – KFI ČR 3:5
Za velkého vedra se hrálo se na krásném trávníku a soupeřem internacionálů byla stará garda Chotěšova,
odkud pochází Jaroslav Šilhavý, který tam přijel oslavit mistrovský titul získaný s mužstvem Liberce.
Internacionálové hráli technický kombinační fotbal, který se snažili domácí eliminovat hokejovým střídáním a
velkou chutí po míči. Asi 350 spokojených diváků vidělo celkem 8 gólů.
Za internacionály stříleli: Mičinec 3, Šilhavý a Ondra po 1.

2.6.2012 SK Viktoria LOM u Mostu – KFI ČR 2 : 9
Oslavy 100 let trvání fotbalu v Lomu vyvrcholily utkáním domácího mužstva, které právě postoupilo do
1. B třídy Ústeckého kraje. Domácí v začátku utkání měli tři vyložené gólové šance, které nedokázali využít,
a tak je Mičinec potrestal krásnou ranou z hranice pokutového území. Potom již skóre přibývalo a poločasové
skóre bylo 0:6. I ve druhém poločase bylo na co koukat a cca 500 spokojených diváků konečně mohlo zatleskat
i domácím gólům. Za internacionály stříleli: Veselý 3, Mičinec a Ulich po 2, Fiala a Řehák po 1.

8.6.2012 Hyundai Fun Park – Staroměstské náměstí
Exhibiční utkání hráčů mužstva Klubu fotbalových internacionálů ČR před utkáním Rusko – Česko na ME 2012.
Utkání skončilo 11:9 pro červené a velký počet diváků viděl ukázkové akce předních českých internacionálů.

10.6.2012 Hyundai Fun Park – Staroměstské náměstí
Exhibice před utkáním Španělsko – Itálie se hrála za deště a zúčastnili se jí čtyři držitelé medailí
z mistrovství Evropy: Štambacher-zlatá, Frýdek a Němeček-stříbrné a Fiala-bronzová. Exhibice
skončila výsledkem 10:10.

12.6.2012 Hyundai Fun Park – Staroměstské náměstí
Hrálo se před utkáním Česko – Řecko a internacionálové stříleli góly na obou stranách, takže utkání skončilo
11:11 a přítomní diváci se naladili na večerní utkání.

13.6.2012 Hyundai Fun Park - Staroměstské náměstí
V exhibici se představili čtyři medailisté z ME Karel Rada, Martin Frýdek a Michal Horňák z roku 1996 v Anglii
a Vratislav Lokvenc z roku 2004. Doplnili je bývalí vynikající representanti Jiří Jeslínek a Jiří Ondra. Hrálo se
před utkáním Německo- Holandsko a utkání skončilo výsledkem 11:9 pro bílé.

16.6.2012 Sokol Štoky – KFI ČR 4:5
Hrálo se za velikého vedra a soupeřem KFI ČR bylo domácí mužstvo hrající 1. A třídu doplněné několika
staršími hráči. Vzhledem k poslednímu kolu soutěží bylo k dispozici méně hráčů a tak mužstvo KFI ČR bylo
doplněno synem internacionála Tibora Mičince. Naše mužstvo již vedlo 4:1, ale pak se projevila větší bojovnost
domácích mladších hráčů a domácí upravili konečný stav dle přání cca 300 diváků. Za internacionály stříleli góly:
Bittengel 2, Mičinec, Řehák a Vašíček po 1.

19.6.2012 Hyundai Fun Park – Staroměstské náměstí
Reprezentativní výběr se představil divákům před utkáním Ukrajina – Anglie a diváci viděli v akci čtyři držitele
medailí z ME: Antonína Panenku zlatý z ME 1976 a bronzový z ME 1980, Jana Fialu bronzový z ME 1980,
Václava Němečka, který má stříbro z ME 1996 a Václava Samka zlatého z ME do 23 let z roku 1972. Doplnili je
František Straka účastník ¼ Finále MS 1990 v Itálii a Tibor Mičinec. Utkání skončilo výsledkem 10:10.

21.6.2012 Hyundai Fun Park – Staroměstské náměstí
Před čtvrtfinále ME Portugalsko – Česko se představili opět čtyři medailisté z ME: Štambacher, Lokvenc, Horňák
a Frýdek, které doplnili Bittengel a Ulich. Exhibice skončila výsledkem 10:9 pro červené.

22.6.2012 Hyundai Fun Park – Staroměstské náměstí
Před čtvrtfinálovým utkáním Německo – Řecko se představili: bývalý trenér národního mužstva a současný trenér
Slávie Praha Petr Rada, stříbrný medailista z ME do 18-ti let Jiří Kabyl, mistr Evropy do 23 let Václav Samek,
které doplnili vynikající ligoví hráči a representanti Pavel Řehák, Ivan Čabala a Miroslav Mlejnek. Exhibice
skončila výsledkem 11:11.

23.6.2012 SK Meziboří – KFI ČR 1:8
V Meziboří u Litvínova slavili 50 let založení klubu a silný výběr internacionálů ČR nedával domácí staré gardě
mnoho šancí na úspěch. Poprvé se v dresu KFI ČR představili Pavel Verbíř a Michal Doležal a hned se oba
zapsali do listiny střelců. Před cca 600 spokojenými diváky, za velikého vedra na krásném trávníku, stříleli po
pěkných kombinačních akcích góly: Mičinec a Votava po 2, Čabala, Verbíř, Doležal a Vašíček po 1.

24.6.2012 Sokol Předboj – KFI ČR 3:8
Domácí mužstvo okresního přeboru se rozcvičovalo již 20 minut před utkáním se snahou dosáhnout dobrého
výsledku proti internacionálům. Naše mužstvo bylo mimořádně silné a první branku domácím dovolilo až za stavu
0:7, když se domácí diváci domnívali, že již nebude stačit ukazatel skóre. Po vystřídání několika internacionálů,
kteří měli za sebou utkání v sobotu, ubrali v tempu a domácí upravili na konečný stav. Mimořádně se dařilo
Bittengelovi, který vstřelil 5 gólů, další přidali Kincl 2 a Vašíček 1.

27.6.2012 Hyundai Fun Park Staroměstské náměstí
Exhibice před semifinále Portugalsko – Španělsko skončila 11 : 11 a zúčastnění internacionálové předváděli
divákům pěkné kombinační akce.

28.6.2012 Hyundai Fun Park Staroměstské náměstí
Semifinále Německo – Itálie se zúčastnili hráči, kteří měli proti italským týmům velké úspěchy: Petr Rada, který
dokázal v roce 1984 na Strahově vstřelit Italům, kteří v té době byli mistři světa z roku 1892 dva góly, dále Marek
Kincl, který vyřadil AS Roma hlavičkou v poslední minutě, František Štambacher který porazil Itálii na ME 1980 a
Michal Horňák, který vyřadil Itálii v roce 1996 na ME v Anglii. Další hráči Ivo Ulich a Tibor Mičinec.

30.6.2012 Vagónka Česká Lípa - KFI ČR 0:5
Součástí Městských slavností 2012 v České Lípě bylo utkání bývalých druholigových hráčů České Lípy
s mužstvem Klubu fotbalových internacionálů ČR. Hrálo se za velikého vedra a o poločasové přestávce seskočili
na plochu parašutisté. Utkání mělo celkem jednostranný průběh a na krásném trávníku brzy internacionálové
vedli 0:3. Před cca 600 diváky stříleli góly: Kabyl a Mičinec po 2, Fiala 1.

1.7.2012 Hyundai Fun Park Staroměstské náměstí
Před finále ME 2012 se divákům představili: František Štambacher, Václav Samek, Ivan Čabala, Ivo Knoflíček,
Tomáš Hunal a Jiří Kabyl. Exhibice skončila výsledkem 9:9 a diváci tleskali pěkným akcím a gólům našich
bývalých úspěšných representantů. Celkem se na Staroměstském náměstí představilo 25 bývalých vynikajících
hráčů, kteří dohromady získali 13 medailí na ME.

7.7.2012 FK Kameničky – KFI ČR 2:12
Čestný výkop provedl Karel Poborský, který má natažený sval a MUDr Petr Čech, lékař representace
a pak již Internacionálové rozehráli svou kombinační hru a diváci viděli celkem 14 krásných gólů. Hrálo
se za příjemného teplého počasí, na krásném trávníku a tak cca 500 spokojených diváků vidělo góly,
které za internacionály stříleli: Fiala a Mičinec po 3, Bittengel a Ondra po 2, Hunal a Mlejnek po 1.
Po utkání byla na hřišti taneční zábava a příjemné posezení.

8.7.2012 Sokol Služovice – KFI ČR 6:4
Hrálo se za dusného vedra na suchém, tvrdém a nerovném trávníku a soupeřem internacionálů bylo domácí
mužstvo okresního přeboru. V poločase vedli internacionálové 0:3 a kontrolovali hru. Potom ovšem vzal do ruky
vývoj utkání pomezní rozhodčí, který pustil domácí do dvou vyložených ofsajdů, ze kterých skórovali. Domácí
zvýšili agresivitu a unavení internacionálové ještě dokázali vést 3:4, ale potom rezignovali na výkon rozhodčích a
utkání pouze dohráli. Góly stříleli: Ondra 3 a Mičinec 1. Utkání sledovalo cca 400 diváků.

14.7.2012 TJ Horní Benešov – KFI ČR 3:1
Hrálo se za deště a silného větru na krásném trávníku a soupeřem internacionálů bylo velmi dobré mužstvo,
hrající 1. B třídu. Internacionálové měli optickou převahu, nastřelili 3 x tyč branky a celou řadu střel chytil výborný
brankář domácích, kterým stačilo na vítězství několik brejkových akcí a šťastné dorážky. Zvítězili ovšem
zaslouženě, protože dokázali proměnit šance, což se internacionálům tentokrát nepodařilo. Gól vstřelil Jiří Ondra.
Utkání sledovalo cca 500 spokojených diváků.

21.7.2012 TJ Vavřinec – KFI ČR 3:3
Hrálo se na krásném trávníku a soupeřem internacionálů bylo ambiciosní mužstvo okr. přeboru a za početné
návštěvy diváků se snažilo pohybem a nasazením přehrát starší internacionály. Ti však brzy vedli a dobrou
kontrolou míče eliminovali tlak domácích. Před cca 400 spokojenými diváky stříleli góly: Fiala 2 a Drulák 1.

28.7.2012 TJ Slovan Broumov - KFI ČR 1:5
Utkání se hrálo jako vyvrcholení oslav 85 let fotbalu v Broumově a soupeřem internacionálů bylo mužstvo
bývalých hráčů Broumova. Hrálo se za velikého vedra a dusna, na krásném trávníku za početné návštěvy diváků,
kterých se sešlo cca 500. Silné mužstvo internacionálů kontrolovalo hru a v poločase vedlo 0:3. I ve druhé půli
bylo na co koukat a diváci si mohli v utkání zatleskat gólům, které stříleli: Mičinec a Veselý po 2, Kabyl 1. Po
utkání bylo pro hráče připraveno setkání s oslavenci a diváky při pěkně uspořádaném rautu ve společenské
místnosti nově postavené budovy na stadionu.

29.7.2012 FC Ovčáry - KFI ČR 0:9
Hrálo se na podmáčeném hřišti po noční průtrži mračen a soupeřem internacionálů byl výběr sestavený
z bývalých hráčů Kolína, kde se hrála i druhá liga. Věkově byla mužstva vcelku přiměřená, ale projevila se kvalita
internacionálů, kteří v poločase vedli už 0:7. Předváděli krásné kombinační akce, jimž byla na překážku jenom
voda, která na několika místech hřiště vytvořila louže. Před cca 400 spokojenými diváky stříleli góly: Mičinec 3,
Veselý 3, Bittengel 2 a Fiala 1.

4.8.2012 TJ Sokol Skalice nad Svitavou – KFI ČR 3:8
Hrálo se za velikého vedra na krásném trávníku a soupeřem internacionálů bylo domácí mužstvo hrající okresní
přebor. Domácí přistoupili k utkání tak jako internacionálové, a tak se hrál exhibiční fotbal na obě strany a
spokojení diváci viděli celkem 11 krásných gólů. Střelecky se dařilo Drulákovi, který vstřelil 4 góly, Jan Fiala 2,
Mičinec a Veselý po 1. Po utkání byl skvělý raut a hráči při něm podepisovali plakáty. Oslavy 60 – ti let domácího
klubu se vydařily.

5.8.2012 SK Pchery - KFI ČR 5:3
Druhý den po utkání ve Skalici nastoupili internacionálové opět za velikého vedra proti soupeři z okresního
přeboru, který ovšem k utkání přistoupil jako k mistrovskému, a tak diváci v prvním poločase neviděli ani gól.
Internacionálové měli několik dobrých šancí, které neproměnili a potom opět začali úřadovat rozhodčí, kteří
domácí pouštěli do ofsajdů a naopak internacionálům zastavovali regulérní akce. V závěru unavení
internacionálové rezignovali na agresivní hru i nesprávné výroky rozhodčích. Góly: Bittengel 2 a Mičinec.

11.8.2012 TJ Sokol Košice – KFI ČR 1:10
Oslavy 80 - ti let fotbalu v Košicích u Tábora vyvrcholily utkáním domácího výběru (okr. přebor) proti mužstvu
Klubu fotbalových internacionálů ČR. Cca 300 spokojených diváků vidělo celkem 11 krásných gólů. Domácí
vstřelili první gól a vedli 1:0, ale potom již stříleli internacionálové: Fiala 4, Bittengel 3, Mičinec 2 a Veselý 1.

25.8.2012 SK Dubí – KFI ČR 3:10
Hrálo se při příležitosti Městských slavností v Dubí a utkání přihlíželo cca 700 diváků, kterým se představil silný
výběr Klubu fotbalových internacionálů ČR. Bylo příjemné počasí a krásný trávník, což internacionálům velmi
vyhovovalo a od počátku utkání předváděli pěkný fotbal zakončovaný góly, takže diváci si mohli zatleskat celkem
při 13-ti gólech. Za KFI ČR stříleli: Doležal 5, Mičinec a Ulich po 2, Fiala 1

1.9.2012 TJ Sokol Klobuky – KFI ČR 5:8
Oslavy 50-ti let fotbalu v malé obci nedaleko Slaného vyvrcholily utkáním domácího mužstva proti
internacionálům. Utkání mělo rychlý spád a mladí domácí hráči se snažili uběhat své starší soupeře.
Hráči KFI ČR však kombinační hrou a proměňováním gólových šancí kontrolovali vývoj utkání a domácí
i při vší snaze nezměnili vývoj utkání. Před cca 300 nadšených diváků, kteří viděli 13 krásných gólů, za
internacionály stříleli: Mičinec a Hromádko po 2, Novotný, Kabyl, Lokvenc a Fiala po 1 gólu.

15.9.2012 SK Stonava – KFI ČR 1:4
Ve Stonavě se slavilo 80 let trvání klubu a za příjemného počasí vidělo cca 300 diváků pěkný fotbal od obou
mužstev. Na první gól krásně nacentroval z levé strany Ondra a Karel Kula hlavou nedal domácímu brankáři
šanci. Další góly přidali po pěkných kombinačních akcích Samec 2 a Kafka. V utkání nastoupil poprvé za KFI ČR
po operaci kyčle Alois Grussmann a ukázal, že nic nezapomněl a byl platným hráčem celý druhý poločas.

22.9.2012 TJ OSS Lomnice – KFI ČR 3:11
V Lomnici u Sokolova slavili domácí 80 let fotbalu a největším gratulantem se stal Tibor Mičinec, který domácím
divákům předvedl mimořádný střelecký koncert a nastřílel 6 gólů. Po pěkných akcích před návštěvou cca 300
diváků další góly stříleli: Fiala 2, Ondra, Veselý a Mlejnek.

28.9.2012 FK Jeseník – KFI ČR 2:11
Při příležitosti 100 let trvání fotbalu v Jeseníku byly oslavy završeny utkáním domácí staré gardy s mužstvem
Klubu fotbalových internacionálů ČR. Hrálo se na krásném novém hřišti za příjemného počasí a internacionálové
před cca 400 spokojených diváků ukázali, že své umění pro kombinace a střílení gólů ještě nezapomněli. Po
krásných akcích opět zazářil při střelbě Mičinec, který se trefil 4 x. Dále stříleli: Kabyl 3, Samec 2, Jurkanin a
Bittengel po 1.

Turnaj O pohár primátora města Frýdek-Místek vyhráli Slováci

Turnaj O pohár primátora města Frýdek-Místek Autor: Petr Pavelka
Frýdek-Místek – Pod patronací primátora města Frýdek-Místek Petra Cvika proběhl v úterý 1. května na
fotbalovém stadionu ve Stovkách miniturnaj bývalých fotbalistů Válcoven plechu Frýdek-Místek a
reprezentačních výběru Česka a Slovenska.

V duelech, které se hrály systémem každý s každým s dobou hry 1 x 40 minut, ukázali nejlepší formu slovenští
fotbalisté, kteří do Frýdku přivezli nejmladší tým ze všech tří účastníků.
Po celou dobu turnaje se o mluvené slovo staral nezapomenutelný sportovní komentátor Karol Polák. „Byla to
velice povedená akce, ve které se doufám bude pokračovat. Byli jsme trochu unaveni, jelikož jsme si včera
zahráli ještě v Liptovském Mikuláši, ale zahráli jsme si tu dobrý fotbal," svěřil se po turnaji nejlepší střelec
turnaje Jozef Majoroš.
„Tímto turnajem jsme oslavili rok od založení klubu MFK Frýdek-Místek. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na organizaci turnaje podíleli. Především Jiřímu Vejmelkovi, Radomíru Myškovi a také primátorovi Petr
Cvikovi za záštitu turnaje," dodal na závěr náměstek primátora města Frýdek-Místek Libor Koval, který je
zároveň místopředsedou MFK Frýdek-Místek.
Výsledky:
Válcovny FM – reprezentace SR 1:5 (branky: Sláma – Obšitník 2, Majoroš 2, Semeník), Válcovny FM –
reprezentace ČR 0:4 (Daněk, Samec, Fiala, Mičinec), reprezentace ČR – SR 1:3 (Samec – Semeník, Majoroš,
Němec vlastní).
Soupisky družstev:
Válcovny plechu: Schäfer, Hlaváč – Dobýval, Klepáč, Lovíšek, Pěcháček, Pavlidis, Kováč, Sláma, Vejmelka,
Fabík, Somr, Kubala, Vojvodík, Orel, Bilas, Elko, Onufer, Grussmann, Damek
ČR: Macho – Fiala, Ondra, Kabyl, Mlejnek, Samec, Daněk, Kafka, Mičinec, Štambacher, Jiří Němec, Jurkanin
Slovensko: Fišan – Kinder, Glonek, Hipp, Praženica, Zátek, Obšitník, Maixner, Semeník, Faktor, Petráš,
Majoroš, Michalík, Zelenský, Pinte
Autor: Robert Schedling

Sportovní skvost Otrokovičané začnou
užívat už příští měsíc

Veřejný sportovně společenský areál Otrokovice Autor: DENÍK/Jan Karásek
07.04.2012 10:01
Otrokovice – jedna z největších a nejnákladnějších staveb, do které se za poslední roky pustily
Otrokovice, už brzy poslouží veřejnosti. Multifunkční závodiště a fotbalové hřiště s umělým
povrchem za 68 milionů korun slavnostně otevřou už koncem měsíce.
O rekonstrukci otrokovičtí radní uvažovali několik let. Samotná realizace přišla na řadu teprve
vloni. „Podařilo se nám překonat všechny spory, které se o areál vedly. Také jsme získali
dotaci z Regionálního operačního programu ve výši dvaapadesát milionů korun. Celkové
náklady činily osmašedesát milionů korun,“ vyčíslila mluvčí úřadu. Základní kámen před
zahájením přestavby poklepali v dubnu loňského roku, v prosinci stavbu zkolaudovali.„Od
prosince probíhal zkušební provoz. K tomu ještě dokončovací práce uvnitř budov, jako
elektroinstalace a především umisťování vybavení,“ doplnil informace Drahomír Janeček,
zástupce správce otrokovické společnosti Tehos, která se mimo jiné stará o údržbu městských
nemovitostí. Sportovní areál bude díky umělému osvětlení, odvodnění a snadnému
odstraňování sněhu možné využívat nepřetržitě po celý rok.
Slavnostní otevření areálu se koná 28. dubna. Připravený je velice zajímavý program na všech
sportovištích, včetně polyfunkčního objektu.„Pro prvních dvě stě dětí je připraveno malé
překvapení. Hlavním lákadlem celodenního programu bude hodinový koncert skupiny
Charlie Straight nebo dvě fotbalová utkání otrokovických starých gard s mužstvem
Klubu fotbalových internacionálů ČR, ve kterém se představí celá řada bývalých
vynikajících representantů např. Jiří Němec, Jan Fiala, Richard Dostálek, Jiří Ondra,
Václav Samek a další “ vyzdvihla mluvčí otrokovické radnice Lenka Krupková.

Sportovní areál v Horních Počaplech otestovaly fotbalové hvězdy

Slavnostní otevření sportovního areálu v Horních Počaplech. Autor: Deník/ Jiří Říha
06.05.2012 20:32
Horní Počaply – Archeologové se po dohodě s vedením obce vzdali pravěkých nálezů pod počapelským sportovištěm,
přikryla je vrstva zeminy. Do Horních Počapel se o víkendu sjeli příznivci sportu ze širokého okolí. Lákal je tam totiž zbrusu
nový sportovní areál, který nabízí vyžití v mnoha sportovních disciplínách. A právě v sobotu ho Počapelští slavnostně
otevřeli, čímž zároveň zahájili letošní sezonu.
Sportovci z tamní tělovýchovné jednoty, děti ze školy a široká veřejnost nyní může v Počaplech využít velké fotbalové hřiště,
tenisové kurty, hřiště na házenou a košíkovou, samostatné hřiště na volejbal, hokejbal nebo atletický ovál. Mladí sportovci
jistě uvítají také skatepark a ti nejmenší dětské hřiště. Nechybí ani plocha na skok daleký a vysoký. Součástí provozní
budovy jsou také prostory na stolní tenis a sálové sporty.
O víkendu si návštěvníci areálu vychutnali několik fotbalových utkání, které zahájili Internacionálové ČR s Gardou
počapelských fotbalistů. Utkání skončilo vítězstvím internacionálů 16:3, když góly po krásných akcích stříleli:
Mičinec 4, Votava 3, Kabyl 3, Bittengel 2, Fiala 2, Vašíček a Jurkanin po 1.
Sestava internacionálů: Bobok, Bittengel, Vašíček, Ondra, Mlejnek, Štambacher, Votava, Jiří Němec, Kabyl, Fiala, Mičinec,
Samek a Jurkanin.
K vidění byly také disciplíny jako je například skateboarding, wakeboarding, powerslide nebo freestyle na MTB kolech.
Odpolední program na venkovním podiu patřil několika kapelám. Se svou skupinou vystoupila i Bára Zemanová.
Autor: Jiří Říha

Na pražském Staroměstském náměstí vyroste fotbalové
městečko
4. června 2012 14:24

Fotbaloví fanoušci budou moci sledovat fotbalové Euro na obří obrazovce na Staroměstském
náměstí. Tady vyroste od pátku 8. června až do 1. července Hyundai Fan Park Prague 2012.
Chybět nebude ani doprovodný program včetně koncertů a exhibičních vystoupení hráčů
Klubu fotbalových internacionálů České republiky.

"Fotbalové nadšence čeká v srdci Prahy třítýdenní fotbalová slavnost v podobě open
air festivalu, kde se budou střídat hosté ze sportu i kultury, chybět nebudou velké
hudební koncerty a mnoho soutěží. Fotbalové zápasy sledují vždy tisíce lidí, a tak
věřím, že ani letošní rok nebude výjimkou," řekl Milan Heidler, výkonný ředitel
společnosti Taiko, která akci organizuje.
V pátek 8. června vyroste na Staroměstském náměstí fotbalová vesnice s pódiem,
stánky s občerstvením a obří obrazovkou o velikosti sedm krát pět metrů, na níž
budou moci fanoušci sledovat všechny zápasy od základních skupin až po finále.
"V rámci programu čeká na návštěvníky řada exhibic tuzemských fotbalových hvězd.
Představí se například Antonín Panenka a František Štambacher, tedy mistři Evropy
z Bělehradu 1976. Přijdou také vicemistři Evropy z roku 1996 Jiří Němec, Karel
Rada ,Václav Němeček, Martin Frýdek, Michal Horňák a rovněž internacionálové Jan
Fiala, Vratislav Lokvenc nebo Ivo Knoflíček," uvedla mluvčí Taika Hana Tietze.

Neboj Stando, jsou tu vrtulníky. Uklidňoval moderátor zmožené legendy

Hendrych v hlavičkovém souboji s Ondrou.

Autor: Deník/Jaroslav Marek

Co jméno, to úžasná fotbalová kariéra. Někdejší českoslovenští a čeští fotbaloví reprezentanti se představili v
sobotu odpoledne na Městském stadionu v České Lípě. Proti nim nastoupili bývalí hráči Vagónky Česká Lípa.
Utkání legend bylo součástí českolipských městských slavností. Kdo čekal, že nabídne nějakou vyrovnanou a
urputnou bitvu, asi byl trochu zklamaný. Bývalí reprezentanti totiž dali domácím „vagonářům" v utkání, které se
hrálo na 2x 35 minut, docela na frak. Už ve 3. minutě poslal Reprezentanty do vedení Tibor Mičinec,
sedminásobný československý reprezentant, mistr ligy s Bohemians Praha a účastník semifinále poháru UEFA.
A jeho branka byla vlastně brankou vítěznou. Domácím se až do konce zápasu dát gól nepodařilo, ačkoli byly i
momenty, kdy měla Vagónka na hřišti své dva asi vůbec nejslavnější kanonýry Standu Kouřila i Jardu Kureje. Ani
Kouřil, kterého moderátor utkání Petr Šanda překřtil na „Čudila", ani Kurej na své slavné českolipské časy
vzpomenout nedali. Zato bývalý reprezentant Jiří Kabyl si na staré dobré časy Vagónky pamatuje asi dobře. V
sobotu nastoupil v dresu Reprezentantů a byl jejich největší zbraní, ačkoli klidně mohl nastoupit i za českolipskou
Vagónku. V jejím týmu totiž nastupoval už v letech 1985 1987 v první národní lize. V 17. minutě třeba zaujala
parádní spolupráce vagonářů Ješety a Penčeva. O chvíli později zahrával za Vagónku Fišer přímý volný kop a
trefil tyč branky „Reprezentantů", jejichž svatyni v sobotu hájil Ladislav Macho a blýskl se hned několika
parádními zákroky. Zajímavou osobnost měli v bráně i Vagonáři jako hostující za ně chytal Libor Macháček,
bývalý ligový gólman a nyní také nový trenér A-týmu Arsenalu Česká Lípa. Ze své sítě musel míč nakonec vylovit
hned pětkrát, ačkoli nelze říct, že by některý z gólů byl jeho chybou. Reprezentace už po poločase vedla 3:0 a ve
druhé půli své jasné vítězství už jen potvrdila. Nutno ale uznat, že vedro, ve kterém se hrálo, bylo ukrutné.

Stará garda Vagónky vs. Reprezentanti ČR 0:5 (0:3)
Branky: 3. a 33. Tibor Mičinec, 13 Jan Fiala, 56. a 58. Jiří Kabyl.
Vagónka Česká Lípa: Macháček Soukup, Šimon, Dvořák, Šindelář Štěpánek, Škoda, Rusínko, Kouřil Hendrych,
Juřina (střídali Ješeta, Košík, Zajíc, Fišer, Penčev, Kurej)
Reprezentanti: Macho, Čabala, Fiala, Frýdek, Kabyl, Mičinec, Mlejnek, Němec, Ondra, Samek, Štambacher,
Vašíček a Votava.

Reportáž: Vavřinečtí překvapili hvězdy.
Přikryl se blýskl hattrickem

Rozhodčí hvizdem zahajuje utkání a divácká místa se opravdu začínají pomalu plnit. Ke
skalním fanouškům se postupně přidávají i o něco menší nadšenci. Staří páni Vavřince sází
Kotvrdovicím jeden gól za druhým, a když si v závěru utkání podávají ruce, na světelné tabuli
svítí uspokojivý výsledek 6:2. V areálu si najednou není kam sednout a ve vzduchu, kromě
vůně klobásek a makrel, visí očekávání místních. Každou minutou by se totiž měli ukázat
hvězdy z Klubu fotbalových internacionálů ČR, které změří síly s vavřineckým fotbalovým
mužstvem.
Na parkoviště o pár minut později přijíždí kolona aut a z nich postupně vystupují bývalí hráči,
které většina smrtelníků zná jen z televize. Do kabin Vavřince míří reprezentant Václav
Samek nebo třeba držitel zlaté olympijské medaile František Štambacher. „Mám pocit, že je
v tom týmu plno mladých co?" ptá se bývalý kapitán reprezentace Jiří Němec. „Člověče asi
jo. To si zase zaběháme," odpovídá mu dvojnásobný nejlepší střelec ligy Radek Drulák.
On i jeho spoluhráči do zápasu vstoupí dobře. Gólem Fialy vedou už ve druhé minutě. Pak se
ale ke slovu dostávají oni mladí. Přikryl bleskově srovnává a pak přidává dokonce ještě další
dva góly.
Domácí fanoušci tleskají a tleskat nepřestávají, ani když hosté srovnají na 3:3. „Děkujeme
Radku," zní dokonce z hloučku Vavřineckých po krásném Drulákově voleji. Za hodinu je po
všem a hvězdy odchází do sprch, aby se připravily na autogramiádu. „Takový výsledek jsme
nečekali. Sedmdesátku jsme oslavili krásným fotbalem," raduje se po zápase pořadatel Štolpa.

TJ Vavřinec – Klub fotbalových internacionálů 3:3 (3:3)
Přikryl 3 – Fiala 2, Drulák
ONDŘEJ BACÍK (Deník.cz)

Šedesát let fotbalu ve Skalici nad Svitavou na okrese Blansko.
Sobota 4. srpna 2012
Obec Skalice nad Svitavou leží asi sedmnáct kilometrů severně od Blanska, pět kilometrů
jihozápadně od Boskovicka na řece Svitavě v nadmořské výšce kolem 320 metrů. Má něco
přes šest stovek obyvatel. Prochází jí důležitý železniční koridor z Brna do České Třebové.
Není součástí Boskovic, ale odehrála se tam významná sportovní událost, jež se dotýká
celého regionu. Proto je následující reportáž právě z této vesnice.
O minulé sobotě 4. srpna 2012 zde probíhaly oslavy šedesáti let místní kopané. A to přímo
stylově – dvěma fotbalovými zápasy. K prvnímu utkání ve 14 hodin nastoupili místní starší
páni nad 35 let proti seniorům z Boskovic. Vyvrcholením programu pak bylo střetnutí
současného mužstva TJ Sokol Skalice – účastník III. třídy s celkem Internacionálů České
republiky. V sestavě hostů nastoupili ostřílení borci zvučných jmen. Fiala, Drulák, a další.
Zábavnému programu přihlížel starosta Boskovic Ing. Jaroslav Dohnálek s chotí a starosta
Skalice nad Svitavou Ing. Richard Černý taktéž s manželkou.
„Dobré odpoledne, vítejte ve Skalici nad Svitavou při oslavách šedesátého výročí
místního fotbalu. K druhému utkání jsme pozvali soupeře atraktivního, tým
internacionálů České republiky. Vítejte zde! Dovolte mi, abych jednotlivé hráče v
červených dresech představil. Můžeme se těšit na fotbalové hvězdy pod vedením
trenéra a manažera Štěpána Philippa. Jsou to: Fotbalista roku 1995 Radek Drulák,
Jan Fiala z Dukly Praha, Jiří Fiala, obránce Jiří Jeslínek, Robert Kafka z Brna, brankář
Vladimír Macho, Tibor Mičinec, Miroslav Mlejnek, Jiří Ondra, Václav Samek - třikrát
mistr ligy s Duklou Praha, František Štambacher – mistr Evropy 1976 z Jugoslávie,
vítěz OH 1980 v Moskvě, třetí místo na ME 1980 v Itálii, František Veselý – Slávista.
Tolik k sestavě. Hraje se opět 2x35 minut z důvodu tropického vedra. Dívejte se na
skvělý sváteční fotbal. Bavte se sportem.“
V době konání druhého poločasu exhibičního utkání proběhlo vylosování cen podle
čísel vstupenek, jež věnovali sponzoři. Tahu z osudí si užily nejvíce děti, pro které to
byla atrakce.
Průběh slavnostního ukázkového utkání okomentoval opět Zdeněk Sekanina:
„Internacionálové se ujali hned na začátku střetnutí vedení brankou Tibora Mičince na
1:0. Následoval gól Radka Druláka. Na 3:0 dával Jan Fiala, za domácí snížil František
Stejskal. Do konce prvního poločasu stihnul zvýšit na 4:1 opět Radek Drulák. Ve druhé
půli upravil na 5:1 hostující František Veselý. Z penalty na 5:2 snížil domácí Jan Marek.
Penaltu hostů pak s přehledem proměnil Radek Drulák na 2:6. Nádskok na 2:7 zvýšil
Fiala, na 3:7 snížil domácí Meluzín. O konečný stav 3:8 se postaral svou čtvrtou
brankou opět Radek Drulák.

Fotbaloví reprezentanti školili ve vedru Skalici

Skalice nad Svitavou – Ve Skalici oslavili šedesát let od založení oddílu kopané. Vyvrcholením bylo
utkání A týmu mužů s bývalými reprezentanty. Diváci viděli i nějaké góly, já myslím, že musei být
spokojení," okomentoval výhru veteránů 8:3 autor čtyř branek Radek Drulák.
Klub fotbalových internacionálů České republiky čítá na sedmdesát slavných jmen, které si prošly
ligovými soutěžemi i reprezentací. Do Skalice přijel silný tým s Františkem Štambacherem, Janem
Fialou, Václavem Samkem, Jiřím Ondrou či Radkem Drulákem v poli.
A hosté od začátku sedmdesátiminutového zápasu ukazovali, že patřili k české špičce. Po půlhodině
už vedli 4:1. Skaličtí, jen s vypětím všech sil narušovali přesnou rozehrávku ostřílených borců.
V 51. minutě odpískal rozhodčí Strya proti hostům penaltu a domácí snížili na 2:5. O dvě minuty
později ovšem na druhé straně pronikající Drulák obešel i gólmana a tomu nezbylo, než jej faulovat.
Na penaltu se postavil autor sto jedenapadesáti ligových a devíti reprezentačních branek Drulák a
proti němu v bráně Skalice Ondřej Ševčík. Vyhrál ten zkušenější a hosté už vedli o čtyři góly.
Skalice se snažila zkorigovat výsledek. V některých chvílích napadali domácí hráči ze všech sil, ale
bylo to k vzteku, protože hostům stačilo dávat míč včas a přesně od nohy a nepotřebovali žádný
prudký pohyb. Bylo jasné, že na úbytek sil starších matadorů se spoléhat nedá, vystačili si s klidným
pohybem a občasným zrychlením v útoku. „Není to vůbec dobrý pocit, když vám nepůjčí balon, zvlášť
v tomhle počasí. Určitě se z toho musíme poučit. Musíme přidat v osobních soubojích a hlavně
v rychlosti, protože jsme jim nestíhali i přes jejich vyšší věk," komentoval výkon domácích kapitán
Skalice Radek Sekanina. V 65. minutě Radek Drulák pohodlně doklepl míč do brány po krásné
kombinaci a završil hattrick. Ten samý hráč přidal i čtvrtou trefu. Gólman Ševčík se natahoval po míči,
ale nedosáhl na něj a Drulák napálil míč pod břevno. I branky Skalice ovšem stály za to, první padla
v prvním poločase o výstavní střele, ta třetí a poslední hned po rozehrávce, když Josef Meluzín
parádně obhodil gólmana. Domácí se udrželi a vyvarovali se zbytečně ostrých faulů. „Hraje se to
v mezích exhibic, kdy se nejde moc do těla a brání se osobně, bez nějakých tvrdších zákroků,"
vysvětlil Sekanina. Utkání skončilo výhrou internacionálů 8:3. „Určitě to bylo náročné. Při tomto počasí
to není žádná sranda. Zvlášť když se člověk moc neudržuje a jde si zahrát jednou za čas," ulevil si po
zápase Drulák. Toho čekala se spoluhráči ještě autogramiáda.
Oslavy 60 let fotbalu ve Skalici nad Svitavou
Skalice A – Klub fotbalových internacionálů 3:8 (1:4)
Autor: Hynek Skoták

Lidé se při fotbale bavili, o to šlo v první řadě
Pchery – Organizátoři oslav sta let fotbalu v Pcherách si mohli mnout spokojeně ruce.
Předseda klubu František Dufek byl nadšený. „Přálo nám počasí, přišlo moře lidí. Cením si,
že dorazili hokejoví i fotbaloví reprezentanti, jak slíbili. Lidi se bavili," uvedl. V rámci
krásného výročí zavítaly na zdejší stadion stovky spokojených návštěvníků, kteří viděli dva
vrcholy. A navíc po závěrečném hvizdu obou duelů byli spokojenější domácí borci.
Prvním tahákem byl sobotní střet staré gardy s týmem Radia Relax v sestavě se slavnými
hokejovými jmény jako Ondřej Pavelec, Michael Frolík, Jiří Tlustý, Radek Smoleňák či
Tomáš Plekanec. Právě kapitán české reprezentace byl nejvyhledávanějším objektem fanynek,
jež si nenechaly ujít společný snímek. Pranic jim tedy nevadilo, když útočník Montrealu ve
druhém poločase otevřel skóre utkání. Z vedení se ale hosté neradovali dlouho, poněvadž
Vondrák, Kohout a Bambula z penalty stav otočili na konečných 3:1. Bohužel při penaltovém
faulu si při dopadu na zem zlomil klíční kost autor první branky jinak naprosto fér hraného
utkání.
V neděli přijeli do Pcher fotbaloví internacionálové. Ač patří pcherské áčko v okresním
přeboru co se týče věkového průměru mezi nejstarší celky, byli ve srovnání s bývalými
reprezentanty mladíčky. Na hřišti také měli navrch a až za stavu 4:1 povolili slavným jménům
dvougólovou korekci. Mezi internacionály byl nejvíc vidět Günter Bittengel, jenž svůj pěkný
výkon korunoval dvěma góly a jen potvrdil, že jako fotbalový expert České televize je mužem
na svém místě.
SK Pchery sg – Radio Relax 3:1 (0:0). Branky: Vondrák, Kohout, Bambula z PK – Plekanec.
SK Pchery – internacionálové ČR 5:3 (2:0). Branky: Rác 2, Prokeš, Vohradský, Vajnar –
Bittengel 2, Mičinec.
Pchery: Malý, Vacíř, Vajnar, Mikuš, Sábel, Martinovský, Vohradský, Prokeš, Brázda,
Hvězda, Rác, Hegenbart, Ineman, Bernard, Košta.
Internacionálové: Macho, Bittengel, Fiala, Jeslínek, Kabyl, Mičinec, Mlejnek, Ondra, Rada,
Samek, Štambacher, Veselý, Vrabec.

Autor: Jiří Nagy

Internacionálové bavili diváky

Stonavské slavnosti fotbalu. Autor: David Gogol
16.9.2012 16:25
Stonava - U příležitosti osmdesáti let výročí sportu a kopané v obci proběhl na fotbalovém hřišti ve Stonavě
kulturně-sportovní program, jehož součástí bylo i přátelské utkání mužstva Internacionálů ČR s domácím
výběrem staré gardy.
Internacionálové přijeli pod vedením Štěpána Philippa ve složení s Františkem Štambacherem, Karlem Kulou,
Jiřím Jeslínkem, Tiborem Mičincem, Ladislavem Machem, Petrem Samcem, Janem Fialou, Jiřím Ondrou,
Miroslavem Mlejnkem, Aloisem Grussmannem, Václavem Samkem, Róbertem Kafkou a vyhráli nad domácím
výběrem 4:1. Branky stříleli Samec 2, Kula a Kafka, za domácí Frait mladší.
Stonavská sestava trenéra Jana Zolicha čítala jména nedávné minulosti či přítomnosti stonavské kopané jako
jsou Choleva, T. Ciasnocha, Chocholáček, L. Wróbel, M. Švagřík, Szwanczar, F. Skácelík, R. Czyž, Matwijkov,
Štěpánek, Šurin, Frait, Bystroň, Szczygiel nebo Kurz.
Divákům se kromě fotbalistů představili v krátkém vystoupení i judisté, ženy z kroužku aerobiku či mažoretky
Juventusu Karviná.
Během svátečního odpoledne byli také představiteli Krajského a Okresního fotbalového svazu i domácím
klubem SK Stonava vyznamenáni cenami za přínos fotbalu zasloužilí sportovci a bývalí fotbalisté Josef
Ciasnocha, Měčislav Dworok, Jaroslav Navrátil, Vratislav Švagřík a nejstarší žijící člen SK Stonava, který loni
oslavil kulatou devadesátku Antonín Wróbel.
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