Středa, 17. květen 2017

Ve Žlebech slaví fotbal sto let, přijedou
internacionálové ČR!
Ilustrační foto Jakub Svoboda
10. květen 2017, 12:44
Žleby - V tomto roce žlebská kopaná slaví 100 let od založení klubu. Při této přiležitosti
žlebská garda sehraje přátelské utkání s fotbalovými internacionály ČR v sobotu 13. května
od 14 hodin.

Foto: Fotbal ve Žlebech slaví sto let,
gratulovali internacionálové ČR
15. květen 2017, 08:12

Žleby - V tomto roce si ve Žlebech připomínají 100 let fotbalu a v rámci oslav sehráli hráči
Spartaku Žleby nad 35 let přátelské utkání s týmem internacionálů ČR. Výhře 7:1 bývalých
skvělých hráčů Československa přihlíželo 250 lidí.
V týmu internacionálů nastoupili například vícemistr Eura 96 Jiří Němec, mistr Evropy 1976
a vítěz OH 1980 František Štambacher, Radovan Hromádko, Günter Bittengel, Tomáš Hunal,
Tomáš Kuchař a další.
V mužstvu gardy Žleby se představili Václav Kožený, Luboš Lesák, Tomáš Hronek, Emil
Klein, Milan Železný, Pavel Kordík, Milan Malík, Pavel Marousek, Luboš Polášek, Marek
Forman, Jiří Buchl, Josef Adámek, Stanislav Balvín, Jan Ronovský, Kovařík, Varga, Štajner a
další. Trenéři Libor Petříček a Zdeněk Vondra.
Při příležitosti sobotního utkání mohli diváci koupit i speciální suvenýry s motivem 100 let:
hrníčky, vlaječky, knihu o historii.
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Žlebský fotbal slaví sto let. Málem se toho
ale nedožil
Žleby - V roce 1917 se zrodil fotbal ve Žlebech. Tamní hráči a funkcionáři si tuto událost
připomenou v sobotu velkou slávou. Fanoušci se mohou těšit na zápas Internacionálů, ale také
na souboj A-týmu ve IV. třídě.

„Máme sto let a do Žlebů přijedou fotbaloví internacionálové,“ pochlubil se Karel Vašíček,
dlouholetý předseda žlebského fotbalu. Zápas začne v sobotu ve 14 hodin a za žlebský tým
nastoupí hráči nad 35 let. Za internacionály se ukáží bývalí hráči Dukly a také třeba Tibor
Mičinec, Jiří Němec, Tomáš Hunal, Tomáš Kuchař, Jiří Ondra, Miroslav Mlejnek…..
Momentálně padl fotbal ve Žlebech až do IV. třídy, ale během stoleté existence byly
i světlejší momenty. „Nejvíce se našemu fotbalu vedlo v sedmdesátých letech. Nejvyšší
soutěž se zde hrála I. A třída,“ vzpomněl si předseda. Vedení klubu se rozhodlo vydat také
knihu ke stoletému výročí založení klubu.
Jak vůbec žlebský fotbalový tým vznikl? „Myslím si, že jsme se na Kutnohorsku nejstarším
týmem. Klub vznikl jako Sparta Žleby díky partě místních nadšenců. První balon koupil pan
Hubáček. Hřiště bylo za hřbitovem, ale více je v naší knize,“ odpověděl s úsměvem Karel
Vašíček.
Sám žlebský předseda je s klubem spjatý: „Ve Žlebech jsem se narodil. Po vojně jsem byl
pětadvacet let v Praze a pak jsme se vrátil do Žlebů, kde jsem asi třicet let. Hrál jsem aktivně
fotbal a od devadesátého roku jsem funkcionářem. Předsedou oddílu jsem od roku 2001.“
„Nejčernější období žlebského fotbalu přišlo před třemi roky, kdy jsme museli odstoupit ze
III. třídy. Půl roku se u nás nehrál fotbal a začali jsme ve IV. třídě,“ litoval Vašíček a hledal
příčiny pádu: „Hráči neměli o fotbal zájem. Poslední zápas jsme jeli do Suchdola a bylo nás
osm.“ Nyní je zase vše, jak má být. „Hráči se snaží, a hlavně máme v týmu mladé kluky
kolem sedmnácti a osmnácti let. Kdyby nám Petr Němec nekazil věkový průměr, tak bychom
ho měli asi dvaadvacet roků,“ smál se předseda klubu.
A co by Karel Vašíček popřál žlebskému fotbalu do dalších let? „Aby se vrátil tam, kam patří.
Podle mého je to momentálně maximálně okresní přebor,“ uzavřel funkcionář stoletého klubu
na Kutnohorsku.

Oslavy v Ostředku se vydařily
Ostředek - V sobotu 24. června si ostředečtí sokolové připomněli 50 let fotbalu v Ostředku a
současně 55 let existence TJ.

Oslavy 50 let fotbalu v Ostředku.

Foto: Marek Škvor

Od ranních hodin probíhaly na fotbalovém hřišti v rámci 7. ročníku Sokolského dne dva turnaje dětí – O pohár
starosty obce Ostředek – JOMA CUP 2017 pro starší přípravku a O pohár SPZV Ostředek 2017 pro starší žáky.
Na ostředeckém zeleném pažitu se prohánělo téměř sto fotbalových nadějí. Každé z nich věnovali pořadatelé
párek v rohlíku a nápoj.
Turnaj přípravek ovládl celek z Teplýšovic, který nenašel přemožitele a zaslouženě se radoval ze zlatých
medailí. Stříbrné medaile vybojovala k velké radosti diváků domácí přípravka.
Pohár SPZV Ostředek putoval do nedaleké Sázavy. Druhé místo získal FK Červené Pečky a z bronzu se radovali
hráči z Trhového Štěpánova.

Vrcholem dne bylo utkání mezi ostředeckými dospělými fotbalisty a XI.internacionálů
ČR, hrané na 2 x 30 minut. Zápasu přihlíželo kolem 150 diváků. Ostředečtí fotbalisté se
svého soupeře nezalekli a dokázali reagovat na branky internacionálů. Nadšení na
tribunách vypuklo, když v průběhu druhé půle Standa Svoboda srovnal krásným lobem
přes brankáře Macha na 3:3. Soupeř však v závěrečné čtvrthodině strhnul dvěma góly
Vašíčka a Kuchaře na svou stranu - 5:3. Penaltový rozstřel skončil remízou 5:5.
Branky: Nerad, Špalek, Svoboda – D. Veselý 2, Kuchař 2, Vašíček.
XI. Internacionálů ČR: Macho L. – Štambacher F., Ondra J., Samek V., Svoboda Z., Vašíček
P., Mičinec T., Němec J., Hromádko R., Hunal T., Kuchař T., Veselý F., Veselý D.

Internacionálové se představí na
oslavách v Ostředku
Ostředek - V sobotu (24. června) se koná na fotbalovém hřišti 7. Sokolský den. Letošní ročník
je věnován připomenutí 50 let fotbalu v Ostředku a přijedou i internacionálové České
republiky.
včera 11:52
SDÍLEJ:

Od 8.30 budou na fotbalovém hřišti dva turnaje mládeže - O pohár starosty obce - JOMA
CUP 2017 pro starší přípravky a O pohár SPZV Ostředek pro starší žáky.
Od 13h v parku před restaurací bude koncert dechové kapely Keramička.

Vrcholem akce bude 17.30 utkání týmu dospělých Ostředku proti XI.
internacionálů ČR (Jiří Němec, František Štambacher, Jiří Ondra,
Václav Samek, Radovan Hromádko, Tomáš Kuchař, Tibor Mičinec,
Tomáš Hunal, Zdeněk Svoboda a další).
Vstupné 50 kč, první diváci dostanou poukaz na pivo.
MAREK ŠKVOR
Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/fotbal_region/internacionalove-se-predstavi-na-oslavach-vostredku-20170623.html

Fotbalový Heřmanov slavil, nechyběly
známé tváře
Heřmanov - Na hřišti ve Fojtovicích se slavilo. Fotbalový klub TJ Heřmanov totiž vznikl
přesně před 40 lety. A nebyla to jen tak ledajaká oslava.

FOTBALOVÝ HEŘMANOV slavil 40 let od svého založení.
Na trávníku se totiž představil fotbalový tým Arabela, která si střihla utkání
s heřmanovskou gardou. Zápas nakonec skončil remízou 8:8.
Hlavní utkání pak obstaral Klub fotbalových internacionálů ČR, který
nastoupil proti A týmu Heřmanova, který hraje I. B třídu. Internacionálové
vyhráli 5:2, v dresu vítězů nastoupili: např. František Štambacher, Günter
Bittengel, Jiří Ondra, Václav Samek, Tomáš Kuchař, Pavel Verbíř, Michal
Doležal. Miroslav Mlejnek a další. Cca 400 spokojených diváků.
S kytarou v ruce pak diváky pobavil zpěvák Martin Maxa, nechybělo
občerstvení, jako klobásky, maso a také točené pivo. „Vše se povedlo, Hlavní
zápas pak měl dobrou kvalitu. Jen počasí si s námi zahrávalo, jinak se vše
povedlo," pravil starosta obce Heřmanov a vedoucí fotbalového týmu
František David.

V Kamenickém Šenově připravují pestré
fotbalové odpoledne
Kamenický Šenov - Pestré fotbalové odpoledne chystají zástupci klubu FK Sklo Kamenický
Šenov na sobotu 8. července.
7.7.2017
SDÍLEJ:

Plakát-Foto: Deník
Nejprve od 14.30 hodin se na místním pažitu odehraje přátelské utkání žáků mezi domácím
FK Sklo a Lokomotivou Česká Lípa.
Po duelu dojde ke slavnostnímu dekorování krajských přeborníků ve futsalu, kterými jsou
hráči týmu SF Kučera K. Šenov, a okresních fotbalových přeborníků v kategorii starších žáků.
Úderem 16. hodiny dojde k velmi zajímavému mači mezi Starou gardou FK Sklo Kamenický
Šenov a Internacionály České republiky.
Autor: Radek Valenta

Fotbal v Kameničkách slaví výročí
Kameničky – Už šest desítek let působí v Kameničkách fotbalový oddíl, nadcházející víkend
proto bude patřit velkým oslavám.
3.7.2017
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora
Návštěvníci se mohou například těšit na sobotní autogramiádu Ivo Viktora a Karla Kroupy,
fotbalový zápas staré gardy FK Kameničky s Arabela týmem, cimbálovku nebo taneční
zábavu. V neděli budou oslavy pokračovat a jak jinak, než hlavně fotbalem.
Od 16.30 hodin začne divácky atraktivní zápas FK Kameničky s fotbalovými
internacionály ČR za které nastoupí: Jiří Němec, Jiří Novotný, Václav Koloušek,
Jiří Ondra, Václav Samek, Tibor Mičinec, Marek Kincl, Miroslav Mlejnek,
Tomáš Kuchař, Radovan Hromádko, Jiří Kabyl, Pavel Vašíček, Jiří Bobok
Autor: Romana Netolická
Zdroj: http://chrudimsky.denik.cz/ostatni_region/fotbal-v-kamenickach-slavi-vyroci20170703.html

Zlatá padesátka! Řepínský fotbal oslavil půl
století
Řepín – Perfektní počasí, parádní atmosféra, excelentní trávník, výborné odpoledne! Řepínský
fotbalový klub včera oslavil padesát let své existence. Vyvrcholením sportovního programu
bylo utkání místního výběru s internacionály České republiky. Na Mělnicku se představili
třeba Marek Kincl, Tibor Mičinec či Miroslav Mlejnek.

Fotbalový klub z Řepína oslavil padesát let existence.Foto: Jan Pechánek
Hlavnímu zápasu předcházela dvě klání mládežnických mužstev. Místní mladší žáci nejprve vyzvali stejnou kategorii Sokola
Libiš, ve druhém střetnutí nastoupily přípravky Řepína a Horních Počapel.
Od 16.00 byl na programu hlavní zápas, V Řepíně se totiž představila elita několika generací, kterým se v jistou dobu
tleskalo nejen na českých stadionech, ale i v zahraničí.
V exhibičním zápase startovalo dohromady osm mistrů Česka, mezi nimi třeba i František Štambacher. Ten byl u jediného
triumfu České republiky na evropském šampionátu v roce 1976.
Hvězdný výběr vstoupil do utkání lépe, domácí brzy prohrávali 0:3. Čeští veteráni nakonec nedali Řepínu šanci a zvítězili
vysoko 8:2. Výsledek však bylo to poslední, co fantastická divácká kulisa řešila, zápasu přihlíželo téměř čtyři sta nadšených
fanoušků.
„Mají tu pěkné zázemí a hřiště bylo výborně připravené. Chovali se tu k nám velmi ochotně, asi nějak takhle by měla
podobná utkání vypadat. S klukama jsme se shodli, že to zkrátka bylo parádní,“ zhodnotil exhibici Jiří Kabyl, bývalý hráč
Sparty Praha, Sigmy Olomouc či Teplic. Kladnými slovy na adresu Řepína nešetřil ani Miroslav Mlejnek, dvojnásobný mistr
republiky s pražskou Spartou: „Přiznám se, že jsem o Řepínu vůbec nevěděl, byla to tu pro mě premiéra. Jezdíme na podobné
zápasy po celé republice a musím pochválit areál, jaký tu mají. Co se týče samotného zápasu, čekal jsem, že domácí budou
víc kousat. Jinak to ale byl pěkný zážitek.“
Soupiska internacionálů České republiky: Radovan Hromádko (Jablonec, Viktoria Žižkov, Maccabi Haifa),
Tomáš Hunal (Slavia Praha, Viktoria Žižkov, Teplice), Jiří Kabyl (Sparta Praha, Hirošima, Olomouc, Teplice),
Marek Kincl (Liberec, Dukla Praha, Viktoria Žižkov, Zenit Petrohrad, Rapid Vídeň, Sparta Praha),
Tomáš Kuchař (Bohemians Praha, Slavia Praha, Jaroslavl, Teplice, Pogoň Sceczin, Aris Limassol),
Ladislav Macho (Dukla Praha, Příbram, Viktoria Žižkov), Tibor Mičinec (Bohemians, Dunaj. Streda, Nicosia, Logrones),
Miroslav Mlejnek (Třinec, Olomouc, Žilina, Sparta Praha, Bohemians Praha), Jiří Ondra (Bohemians Praha, First Vienna),
Jiří Sabou (Viktoria Žižkov, Teplice), Václav Samek (Dukla Praha), František Štambacher (Dukla Praha, AEK Atény),
Pavel Vašíček (Sparta Praha, Dukla Praha, Bohemians Praha, Mladá Boleslav, FC Erzgebirge Aue).
Zdroj: http://melnicky.denik.cz/fotbal_region/zlata-padesatka-repinsky-fotbal-oslavil-pul-stoleti-20170730.html

Do Strašecí přijeli fotbaloví
internacionálové
Nové Strašecí – Mistr Evropy z Bělehradu a držitel zlaté medaile z Olympijských her
v Moskvě František Štambacher, sedminásobný mistr ligy se Spartou Zdeněk Svoboda či člen
prestižního Klubu ligových kanonýrů Tibor Mičinec.

Ti i mnozí další známí fotbalisté sehráli v Novém Strašecí přátelské utkání s místní starou gardou, za
kterou nastoupili například i předseda klubu Martin Hrbek, asistent současného áčka Pavel Němeček
či ještě aktivní hráč prvního týmu Jan Ducár. Právě on byl vidět ze všech nejvíc, když dvě branky dal
a dvakrát nastřelil brankovou konstrukci. Duel legendárních fotbalistů nakonec skončil spravedlivou
remízou 3:3.
Skóre otevřel domácí fotbalista Daniel Burle, avšak internacionálové ještě do poločasu vsítili tři
branky, když se nejprve prosadil bývalý Sparťan Jiří Kabyl, o druhou branku hostů se postaral mistr
ligy s pražskou Bohemkou Jiří Ondra (60 let) a na 3:1 dával z penalty Tibor Mičinec v 58 letech.
V druhém dějství se Novostrašečtí snažili srovnat stav. To se jim nakonec povedlo, když na hřišti řádil
Ducár, který nejprve z penalty snížil na 2:3 a poté i vyrovnal, a to ještě trefil dvakrát brankovou
konstrukci. „Bylo vidět, že hosté chtěli vyhrát a nepřijeli jen tak se ukázat. Šli si zahrát fotbal, věděli
o sobě, balony si krásně dávali, a i když to bylo v pomalejším tempu, dalo se na to koukat. Po zápase
jsme si společně sedli, dali si pivo, grilovalo se prase, takže pohoda,“ usmíval se Pavel Němeček.

Sokol Nové Strašecí - Internacionálové 3:3 (1:3)
Branky: 2 Ducár, Burle – Kabyl, Ondra, Mičinec.
Rozhodčí: Vasljuk - Blín, Lank.
Sokol Nové Strašecí: I. Haužvic – J. Pekárna, J. Hadrava ml., M. Verner, M. Hrbek, P. Černý, D.
Burle, P. Němeček, R. Suchánek ml., J. Cafourek, J. Bouček, M. Havel, F. Pařízek, P. Oliva, J. Ducár,
V. Chalupecký, M. Majer. Trenér: R. Suchánek st.
Internacionálové ČR: L. Macho – R. Hromádko, T. Hunal, J. Kabyl, T. Kuchař, T. Mičinec,
M. Mlejnek, J. Ondra, V. Samek (nar. 1947), Z. Svoboda, F. Štambacher, P. Vašíček.
Autor: Josef Rod

Braškov si na devadesátiny pozval i
reprezentaci
Braškov - Letos v červenci to bylo přesně devadesát let, co byl založen fotbalový oddíl JPT
(dnes SK) Braškov. Klub počkal s narozeninovou party do nadcházejícího víkendu a na
sobotu 19. srpna přichystal velkolepé oslavy. Přijede dokonce výběr internacionálů České
republiky.

Braškovský klub JPT zažil v historii několik změn. Od roku 1931 se klub jmenoval SK Braškov a tento název
vydržel do roku 1949, kdy přestal fungovat. Ale konec to ještě zdaleka nebyl, o šest roků později, byla činnost
klubu obnovena pod názvem TJ Sokol Braškov. V roce 2017 bylo současným vedením oddílu rozhodnuto, a to
hlavně z administrativních důvodů, o návratu k historickému názvu – SK Braškov.
A sobotní oslavy? Budou se konat pochopitelně v nedávno zrekonstruovaném areálu stadionu Jaroslava Valeše
už od 10 hodin. Nejprve si zahrají turnaj žáci, od dvou hodin odpoledne si to pak rozdají bývalí borci Braškova
proti sobě.
Vrchol pak přijde s úderem 16. hodiny, kdy se A tým Braškova utká s internacionály České republiky. Podle
slov trenéra Jaroslava Želiny budou na hřišti i velká jména na obou stranách. "Nasadíme Petra Brabce, který jako
jediný náš odchovanec hrál ligu za Teplice. Ligu hráli i Honza Pejša s Pepíkem Zlatou a později nastupovali
nebo nastupují za nás. A pozval jsem i hokejovou ikonu Pavla Pateru," chlubil se Želina slavným hokejistou,
který fotbal miluje a za Braškov také hrál.
Zajímavou sestavu prý přivezou i internacionálové. Chybět by neměli Günther Bittengel, stříbrný medailista
z Eura 1996 Jiří Němec nebo František Štambacher. Ten má asi nejzajímavější medailovou sbírku: vyhrál ME
1976, OH 1980 a má i bronz z ME 1980! Jeho branka do sítě Francie z roku 1978, bomba ze 40 metrů do vinglu,
patří k nejhezčím gólům české fotbalové historie.
Dalšími zajímavými jmény jsou Miroslav Mlejnek, Tomáš Kuchař, Jiří Sabou, Václav Samek, Jiří Ondra, Tibor
Mičinec, Tomáš Hunal, Ladislav Macho, Radovan Hromádko a Pavel Vašíček.
Ani to ještě nebude konec, protože zatímco den bude patřit zejména mužské část Braškova, večer je určený
i ženám. Od 18:00 vypukne taneční zábava pod širým nebem, na kterou se mnozí těší už nyní.
Autor: Rudolf Muzika

