Legendy československé kopané zvítězily v
Táboře 4:1.

Klub fotbalových internacionálů České republiky přivezl jako hlavní hvězdu Jiřího Němce.
Hosté porazili mužstvo Červený Kůň Tábor 4:1. Autor: Josef Janda
17.6.2018 23:14
TÁBOR - Inpol Network a projekt Zelená sportu v Táboře uspořádaly na stadionu Míru v Táboře
v neděli 17. června Rodinný den s legendami československé kopané. Krátce po 13. hodině
zahájila táborská fotbalová legenda Vladimír Mikulec slavnostním výkopem exhibiční utkání
mezi Červeným Koněm Tábor a Klubem fotbalových internacionálů České republiky. Největší
hvězdou mezi hosty byl bezesporu vítěz Poháru UEFA se Schalke 04 z roku 1997 Jiří Němec.
Zápas komentoval Dušan Mendel a příznivci domácího celku mohli dlouho doufat v příznivý
výsledek. Nakonec ale internacionálové zvítězili 4:1.
Červený Kůň Tábor – Klub fotbalových internacionálů České republiky 1:4 (0:1), branky:
36. Habich – 43. a 47. Sabou, 30. (z pen.) Ondra, 40. Koloušek, rozhodčí Makovička – Bartůněk,
Prchlík. Hráno 2 x 30 minut.
Červený Kůň Tábor: Greško (31. Novotný) – Černý, J. Cícha, Jánský, Zeman, Matějíček, T.
Cícha, Podaný, Habich, Umlauf, Hurtovyy, Hubáček, Hejra, Krátký, Štěrba.
Klub fotbalových internacionálů České republiky: Macho – Hunal, Mlejnek, Ondra, Vašíček,
Kuchař, Němec, Mičinec, Hromádko, Koloušek, Štambacher, Samek, Sabou.

Do Tábora se sletí fotbalové hvězdy
Tábor - V polovině června (17.6.) dorazí do Tábora fotbalové hvězdy. „K této myšlence jsme
se dostali už před dvěma lety,“ popisuje organizátor zajímavého setkání Zdeněk Baborský.
Oficiálně sportovní akce dostala název: Rodinný den s legendami československé kopané.
V Táboře na stadionu Míru se domácí tým Červený kůň postaví proti hráčům, kteří šířili ještě
v nedávné minulosti slávu československého fotbalu. „Toto utkání v Jihočeském kraji tři nebo
čtyři roky nebylo, pojali jsme ho jako dobročinnou akci.“
Na koho se mohou fanoušci těšit? „Účast přislíbil třeba vítěz Poháru UEFA Jiří Němec,“
připomíná Zdeněk Baborský legendárního jihočeského záložníka, který na ceněnou klubovou
trofej dosáhl v dresu Schalke 04 v sezoně 1996/97.
Představí se celá řada výborných hráčů. „Osu by měl tvořit stříbrný tým z mistrovství Evropy
z roku 1996, a také hráči družstva z roku 2004 z Portugalska, odkud si přivezli bronz,“
přikyvuje Zdeněk Baborský.
Do Tábora ale dorazí také legendy dřívějšího ročníku narození. „Třeba pan Štambacher, který
je z roku 1980 vítězem olympijských her a z roku 1976 mistrem Evropy z Bělehradu.“
Organizátoři připravují sportovní den, který by si fanoušci nejen fotbalu měli dlouho
pamatovat. „Věříme, že to bude velkolepá akce.“
V akci bude také fotbalová mládež, ta si dokonce zahraje o turnajové body. „Naplánovali
jsme krajský turnaj mladších žáků,“ popisuje ředitel Sportovního dne Zdeněk Baborský další
zajímavý bod programu.
Pořadatelé rodinného sportovního dne promýšlejí program dění na stadionu Míru do
sebemenších detailů. Na dotazy Deníku odpovídal také Stanislav Vondrák.
Volba padla na neděli?
Ano. V neděli se bude hrát na stadionu Míru v Táboře. Hlavním bodem bude exhibiční utkání.
Kdo se proti komu postaví?
Internacionálové Československa proti hráčům z Červeného koně.
Červeného koně?
Ano. Tak se jmenuje náš fotbalový klub na Táborsku. Červený kůň: Za klub ze III. třídy
Táborska hrají fotbalisté, footbagisté i futsalisté.

Zdroj: https://taborsky.denik.cz/fotbal_region/do-tabora-se-sleti-fotbalove-hvezdy20180529.html

Bývalé fotbalové hvězdy se představily v
Dešenicích
Dešenice – V sobotu se v rámci pouťových oslav obce odehrálo
v Dešenicích přátelské utkání mezi domácím Startem a výběrem
Internacionálů ČR.

Kliknutím
zvětšíte

Dešenice - Internacionálové ČR
Foto: Deník / Robert Babor

Z vítězství se nakonec radovali bývalí vynikající fotbalisté, kteří tým z Klatovska
porazili jasně 6:2. Osmigólovou ofenzivní podívanou si v Dešenicích nenechalo ujít
několik stovek diváků. „Akce dopadla velmi vydařeně. Lidem se to podle ohlasů
dost líbilo. Utkání sledovalo 270 diváků, a to nepočítáme děti, které na utkání měly
vstup zdarma,“ liboval si předseda TJ Start Dešenice František Klištinec.
Za tým Internacionálů České republiky nastoupili tito hráči:
Günter Bittengel, Petr Vrabec, Radovan Hromádko, Marek Kincl, Tomáš Kuchař,
Ladislav Macho, Miroslav Mlejnek, Tibor Mičinec, Jiří Ondra, Karel Rada,
Jiří Sabou, František Štambacher a Pavel Vašíček.
Manažerem mužstva je Štěpán Phillipp, bývalý sportovní ředitel a člen
představenstva Viktorie Plzeň (2001-2005).

V Pavlíkově oslavili výročí vzniku kopané
Pavlíkov - Pavlíkovští oslavili v sobotu 80. výročí vzniku kopané
v obci. Po celé sobotní odpoledne si tak na své přišli fotbaloví
nadšenci. Zlatý hřeb odpoledne nastal v 17 hodin. Stará garda SK
Pavlíkov vyzvala Klub fotbalových internacionálů České republiky.
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Pavlíkovští oslavili v sobotu 80. výročí vzniku kopané v obci. Po celé sobotní odpoledne si
tak na své přišli fotbaloví nadšenci. Zlatý hřeb odpoledne nastal v 17 hodin. Stará garda SK
Pavlíkov vyzvala Klub fotbalových internacionálů České republiky.
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Klub fotbalových internacionálů České republiky sice porazil starou gardu SK
Pavlíkov jednoznačně 5:0 (Bittengel 4 góly, Hromádko 1), ale o výsledek v tomto
utkání vskutku nešlo. Tím stěžejním byla skvělá zábava a podívaná pro všechny
zúčastněné, což se nakonec podle ohlasu vydařilo.
Za Klub fotbalových internacionálů České republiky nastupují hráči, kteří již
ukončili svoji fotbalovou kariéru, a to napříč generacemi. O poločasové přestávce a
po utkání tak nebyla nouze o selfii a také podpisy fotbalových internacionálů.

Oslavy 110 let fotbalu ve Strakonicích
Strakonice - Na Křemelce se v sobotu 11. srpna uskutečnily oslavy
110 let fotbalu ve Strakonicích. V jeho rámci došlo na turnaje
přípravek a mladších žáků, k zápasů staré gardy Fezka a Čz a utkání
Strakonice ČFL 94/95 vs. Internacionálové ČR.

Turnaj mladších přípravek:
Horažďovice - Strakonice 5:2
Strakonice B - Strakonice C 5:2
Strakonice B - Horažďovice 0:11
Strakonice A - Strakonice B 11:1
Strakonice C - Horažďovice 0:10
Turnaj starších přípravek:
Strakonice A - Příbram 4:0
Strakonice B - Dynamo ČB 0:3
Strakonice A - Dynamo ČB 2:5
Strakonice B - Příbram 2:3
Příbram - Dynamo ČB 3:4
Strakonice A - Strakonice B 4:0
U žáků se hrály pouze dva zápasy:
Strakonice A mladší - Střelské Hoštice 9:2
Strakonice A starší - Vimperk 0:4

Stará gardy :
Fezko - ČZ 1:1 (1:1), 30. J. Zušťák - 25. R. Žák
Fezko ČFL 1994/95 – Klub fotbalových Internacionálů ČR 4:5 (2:3),
Góly domácích: 18., 35. Němeček, 6. Zušťák, 57. Mára
Za internacionály: 3., 39. Ondra, 23., 34. Vyskočil, 9. Hromádko

Loučeň slaví 125 let od založení
Loučeň – První fázi oslav už mají za sebou, nyní je čeká pokračování.
Lépe řečeno hlavní body oslav sto pětadvacátého výročí založení
fotbalového klubu na Loučeni.
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O následujícím víkendu oslavy vyvrcholí fotbalovými zápasy. V sobotu 18. srpna
začne program ve 14 hodin. Loučeňský A tým se postaví Sigiteamu, což je soubor
složený okolo ikony Sparty Praha Horsta Siegla. Pak si zahrají domácí dorostenci,
ti se postaví Hrubému Jeseníku v 17 hodin. Večer ve 20 hodin vypukne zábava, na
níž zahraje živá hudba. „A chybět nemůže ani bohaté občerstvení,“ usmívá se člen
loučeňského výboru a trenér A mužstva Otakar Ottomanský.
Další porce utkání je připravena na neděli. Ve 14.30 hodin bude mít úvodní
výkop duel, v němž se fanouškům představí internacionálové České republiky.
Na ploše se tak budou prohánět hvězdy nedávné i dávné minulosti:
Štambacher, Samek, Ondra, Šilhavý, Bittengel, Hunal, Mlejnek, Kuchař,
Hromádko a další. A řídit bude utkání legendární sudí Pavlín Jirků.
Ještě předtím si zahrají přípravky. Domácí fotbalový potěr se postaví týmu
Rožďalovic, toto střetnutí začne ve 13 hodin.

