Vyhodnocení činnosti
v roce 2013

Vyhodnocení roku 2013
Mužstvo Klubu fotbalových internacionálů ČR se v roce 2012 zúčastnilo 28 fotbalových utkání,
které navštívilo 16800 diváků, což činí průměr 672 diváků na utkání.
Utkání na standardních hřištích: 28 utkání, skóre 195 : 74
Průměr gólů na utkání je 10,44 a internacionálové nastříleli za zápas průměrně 7,8 gólu. Celkem
viděli diváci 269 gólů.
V mužstvu se vystřídalo 45 bývalých vynikajících hráčů a reprezentantů.
Sestava dle počtu odehraných utkání: Macho, Štambacher, Mlejnek, Ondra, Bittengel, Mičinec,
Fiala, Samek, Jiří Němec, Petr Rada, Kuchař, Ulich, Veselý, Hromádko. První starty v mužstvu
KFI ČR si připsali Tomáš Kuchař, Pavel Drsek a Michal Šmarda.
Nejlepším střelcem se stal Tibor Mičinec, který vstřelil 43 gólů.
Dle územního rozložení se utkání hrála: 2 x PRAHA, 13 x Středočeský, 1 x Ústecký,
2 x Olomoucký, 1 x Karlovarský, 3 x Jihočeský, 2 x Jihomoravský, 2 x Liberecký, 1 x Plzeňský
V roce 2013 se naše mužstvo zúčastnilo celé řady významných akcí:
V květnu oslavy v Kralupech nad Vltavou, městské slavnosti v Novém Sedle.
V červnu charitativní akce v Blansku, městské slavnosti v Radnici, oslavy ve Starém městě u
Bruntálu, oslavy ve Vilémově.
V červenci obecní slavnosti ve Veltrubech, oslavy v Šumavské Hoštici.
V srpnu oslavy v Jevišovicích a Městské slavnosti v Horním Jiřetíně.
V září oslavy v Plavech a Kamenici nad Lipou.
V prosinci Fotbalový Mikuláš na Dukle, věnovaný památce Františka Veselého.
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 2013 bylo distribuováno po celé republice cca 5.000 plakátů a 10.000 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. Více na webových stránkách www.kficr.cz a Facebooku KFI ČR.

Přehled akcí KFI ČR – termínový kalendář 2013
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MIČINEC Tibor
ONDRA Jiří
MACHO Ladislav
FIALA Jan
RADA Petr
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ŠTAMBACHER Franta
VESELÝ Franta
VAŠÍČEK Pavel
NĚMEC Jiří
Kuchař Tomáš
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Fiala Jaromír
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SAMEC Petr
ŘEHÁK Pavel
FIALA Jiří
RADA Karel
FRÝDEK Martin
Kolinek Jaroslav
Kubík Luboš
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Střelci gólů v roce 2013
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VÝSLEDKY ZÁPASŮ V ROCE 2013

1.5.2013 FK Kralupy 1901 – KFI ČR 3:4
Hrálo se za chladného počasí a soupeřem internacionálů bylo domácí mužstvo vedoucí okresní přebor. První gól letošní
sezóny vstřelil nádherně do růžku branky Mlejnek a brzy přidal další po pěkné kombinační akci Ulich. Potom domácí snížili
po chybě v naší obraně, ale Lokvenc stanovil poločasový výsledek na 1:3. Ve druhém poločase domácí zvýšili dravost a
agresivitu a podařilo se jim vyrovnat, ale Ivo Ulich svým druhým gólem rozhodl o výsledku. Utkání sledovalo cca 300 diváků.

8.5.2013 TJ Sokol Obříství - KFI ČR 4:7
Domácí klub slavil 110 let trvání a fotbaloví internacionálové přijeli pogratulovat a potěšit diváky svým uměním. Již v první
minutě však domácí udělali chybu, Mičinec přihrál Fialovi a bylo to 0:1. Poločas po krásném Mičincově gólu skončil 0:2.
Třetí gól nám neuznali pro domnělý ofsajd a vzápětí domácí snížili na 1:2. Potom opět zvýšil Veselý na 1:3 a následně
domácí ranou zdálky upravili na 2:3. Následovaly penalty ze kterých za internacionály stříleli: Štambacher, Samek, Bažant a
Veselý. Domácí proměnili pouze dvě a utkání skončilo 4:7. Sledovalo cca 300 spokojených diváků, kteří nešetřili potleskem.

18.5.2013 Sokol Vícov – KFI ČR 4 : 12
Za krásného počasí na pěkném trávníku sehráli internacionálové utkání se starou gardou Sokola Vícov. Asi 250 diváků
přihlíželo pěkným kombinačním akcím a zatleskalo celkem 16 - ti gólům. Za internacionály stříleli během utkání: Drulák 3,
Fiala 2, Kafka a Veselý po 1 gólu. Penalty proměnili: Štambacher, Samek, Mlejnek, Veselý a Drulák

25.5.2013 TJ Baník Union Nové Sedlo – KFI ČR 4 : 11
Utkání s bývalými hráči Nového Sedla se hrálo při příležitosti městské poutě a přihlíželo mu cca 500 spokojených diváků,
kteří viděli nejprve čestný výkop starosty a potom celkem 15 gólů. Při utkání po pěkných akcích za internacionály stříleli
góly: Fiala 2, Jeslínek 2, Veselý 2 a Mičinec. Utkání skončilo 1:7 a poté následovaly pokutové kopy s výsledkem 3:4. Za
internacionály proměnili: Štambacher, Samek, Mičinec a Bažant.

15.6.2013 Výběr Blanska – KFI ČR 1 : 10
Hrálo se při příležitosti nepřetržité 24 hodinové štafety běžců na stadionu a soupeřem internacionálů byli bývalí hráči
Blanska. Za velikého vedra zvítězili internacionálové po pěkných gólech střílených: Drulák a Veselý po 3, Mucha 2, Jiří Fiala 1
a Vašíček 1. Utkání sledovalo cca 500 spokojených diváků.

16.6.2013 Sokol Radnice – KFI ČR 3 : 11
Radnické městské slavnosti vyvrcholily utkáním staré gardy s mužstvem KFI ČR. Hrálo se 2 x 30´a potom se kopaly penalty.
Po pěkných kombinačních akcích stříleli góly: Mičinec 4, Jeslínek 2, Karel Rada 2. Po základní hrací době utkání skončilo 1 : 8
a šlo se na penalty. Před cca 350 spokojenými diváky penalty proměnili: Veselý, Samek a Karel Rada, neproměnil Mičinec a
vzhledem k tomu, že domácí neproměnili dvakrát, páté penalty se už nekopaly.

21.6.2013 SK Tlustice – KFI ČR 1 : 3
Domácí mužstvo, účastník okresního přeboru bylo důstojným soupeřem pro internacionály, kterým začínal víkend, ve
kterém za tři dny sehráli 4 utkání. Hrálo se 2 x 35´ a domácí hráli obětavě, ale také ohleduplně a tak diváci viděli celou řadu
krásných akcí při kterých se vyznamenal domácí brankář. Před cca 300 nadšenými diváky stříleli góly: Ulich 2 a Mičinec 1.

22.6.2013 od 10,30 Slovan Lysá nad Labem – KFI ČR 3 : 5
Domácí slavili 100 let založení klubu a soupeřem jim byli fotbaloví internacionálové ČR. Hrálo se za velikého tepla a domácí
stará garda se hokejovým střídáním snažila eliminovat kombinační převahu internacionálů, kteří v průběhu utkání nastřelili
3 x tyč branky a domácí brankář zázračně vychytal několik dalších jistých gólových příležitostí. Domácí se soustředili na
obranu a internacionály čekalo odpoledne ještě jedno utkání a tak po dohodnuté hrací době 2 x 30´skončilo utkání 0 : 0.
Následovaly penalty, které proměnili: Samek, Štambacher, Mičinec, Bobok a Ondra a před cca 350 spokojenými diváky
utkání skončilo výsledkem 3 : 5 pro KFI ČR.

22.6.2013 od 17,00 SK STAP TRATEC Vilémov – KFI ČR 9 : 8
Ve Vilémově se otevírala nová hrací plocha a soupeřem internacionálů měla být stará garda domácích. Ti ovšem posílili svou
starou gardu o několik mladších hráčů, kteří ještě hrají soutěže a unavení internacionálové nestíhali v začátku utkání jejich
tempo. Ve druhém poločase se již hra více vyrovnala a v dohodnuté hrací době 2 x 30´ utkání skončilo 7 : 4 a potom se
kopaly penalty. Cca 500 spokojených diváků vidělo celkem 17 krásných gólů. Za internacionály stříleli: Veselý 2, Mičinec a
Ondra po 1. Penalty skončily 2 : 4 a za internacionály proměnili: Ondra, Bobok, Mičinec, Štambacher.

23.6.2013 SK Doksy - KFI ČR 3 : 4
Oslavy 100 let fotbalu v obci vyvrcholily utkáním domácího A mužstva, hrajícího 1. B třídu, proti internacionálům ČR.
V předzápase hrálo domácí B mužstvo proti hokejistům Kladna. Hlavní utkání se hrálo na 2 x 30´a 5 penalt. Domácí
přistoupili k utkání jako k mistrovskému a mladí rozhodčí také. Starší internacionálové nedostávali prostor ke svým
kombinačním akcím, a když neproměnili několik vyložených gólů, v základní hrací době utkání skončilo 1:0. Před cca 800
diváky následovaly pokutové kopy, které proměnili: Samek, Mičinec, Drsek a Štambacher a vzhledem k tomu, že domácí
neproměnili 3 pokutové kopy tak utkání skončilo 3:4 pro internacionály.

29.6.2013 SK Staré město u Bruntálu – KFI ČR 4 : 10
Jedním z vrcholů oslav 800 let od založení obce, bylo utkání domácích s mužstvem Klubu fotbalových internacionálů ČR. Na
velmi pěkném hřišti před návštěvou cca 600 spokojených diváků se hrál oboustranně útočný fotbal, ale internacionálové
dokázali lépe zakončovat své akce. V dohodnuté hrací době skórovali: Ondra a Kabyl po 2, Mičinec a Samec. Pokutové kopy
proměnili: Samec, Štambacher, Ondra a Mičinec a výsledek byl 2 : 4. Celkový výsledek 4 : 10.

30.6.2013 Sokol Ondřejov – KFI ČR 2 : 2
Vyvrcholením oslav 80 – ti let založení klubu bylo utkání domácího „A“ týmu s mužstvem fotbalových internacionálů. Hrálo
se na pěkném hřišti a domácí hráči hýřili aktivitou a pohybem. Internacionálové s věkovým průměrem vyšším o 20 let se
snažili kombinovat a dvakrát v utkání vedli, ale po chybách v obraně domácí vždy dokázali vyrovnat. V utkání jsme měli
několik vyložených akcí, ale ani Mičinec, ani Fiala nedokázali skórovat. Góly před cca 300 spokojených diváků stříleli: Kabyl a
Bittengel.

6.7.2013 SK Běleč – KFI ČR 7:9
Oslavy v Běleči pojali domácí jako mistrovské utkání a vydatně jim v tom pomáhali i rozhodčí. Internacionálové vedli deset
minut před uplynutím hrací doby 5:3, ale potom rozhodčí prodlužoval hrací dobu tak dlouho až odpískal penaltu a domácí
vyrovnali na 5:5. Potom se kopaly penalty a určily celkový výsledek. Góly před cca 300 spokojených diváků stříleli:
Hromádko 3, Ulich a Fiala. Pokutové kopy proměnili: Ondra, Mičinec, Kuchař a Bittengel.

7.7.2013 Veltruby - Při oslavách 650 let obce se ve Veltrubech hrála dvě utkání
Čechie Veltruby – KFI ČR 0:5
Góly stříleli : Hromádko 3, Kincl a Mičinec
Meteor Hradištko – KFI ČR 0:4
Góly stříleli: Mičinec 2, Rada a Šmarda
Hrálo se před návštěvou cca 250 spokojených diváků, kteří tleskali pěkným kombinačním akcím internacionálů a viděli
celkem devět krásných gólů.

20.7.2013 FK Obruby – KFI ČR 3:3
Oslavy v obci vyvrcholily na fotbalovém hřišti, kde kromě fotbalu byl připraven i kulturní program. Domácí překypovali
aktivitou i v parném počasí a v závěru utkání dokázali srovnat z 1:3 na konečných 3:3. Internacionálové hráli svůj
kombinační fotbal a mnohdy místo střely na branku zbytečně přihrávali, ale divákům, kterých bylo cca 300 se to líbilo. Góly
stříleli: Kabyl, Mičinec a Kuchař

27.7.2013 FC Šumavské Hoštice –oslavy 45 let klubu – turnaj
V prvním utkání se utkalo domácí A mužstvo s B týmem a zvítězilo 3:1
Druhé utkání: FC Šumavské Hoštice B – KFI ČR 0:7 , góly: Fiala 2, Mičinec 2, Hromádko 2 a Kabyl 1
Finále: FC Šumavské Hoštice A – KFI ČR 2:5 , góly: Mičinec 3, Kabyl a Veselý po 1
Hrálo se po dešti, který utlumil veliké vedro, a spokojení domácí diváci se na závěr dočkali ještě penalt, které skončily
výhrou internacionálů 2:5. Penalty proměnili: Ondra, Samek, Kuchař, Mašek a Mičinec.

3.8.2013 FK Jevišovice – KFI ČR 4:8
Za velikého vedra se hrálo utkání domácí staré gardy posílené o několik hráčů A mužstva proti internacionálům ČR. Utkání
bylo koncipováno v rámci dne veteránů a před utkáním byla přehlídka opravdových nádherných starých automobilů.
Samotné utkání bylo hráno v přátelském duchu a internacionálové se prosazovali svou kombinační hrou a schopností
proměňovat gólové šance. Nádherný gól vstřelil Jirka Němec a ostatní vstřelili: Mičinec 3, Kabyl 2, Kafka a Veselý.

10.8.2013 Horní Jiřetín – KFI ČR 5:11
Oslavy 750 let města Horní Jiřetín vyvrcholily utkáním domácí staré gardy proti KFI ČR. Utkání přihlíželo cca 350 spokojených
diváků. Kteří viděli celkem 16 krásných gólů. Samotné utkání skončilo výsledkem 2:6, když góly za internacionály stříleli:
Mičinec a Bittengel po 2, Kuchař a Mlejnek po 1. Penalty proměnili: Ondra, Bittengel, Kuchař, Samek a Macho.

17.8.2013 SK Poříčany – KFI ČR 1:8
Domácí mužstvo složené z hráčů nad 35 let začalo velice sebevědomě a aktivně, ale kopací technika a schopnosti
internacionálů byly nad jejich možnosti a postupně skládali zbraně. Výborně v utkání zahrál zejména Ivo Ulich, ale celé
mužstvo bylo kompaktní a cca 250 diváků oceňovalo jejich výkony. Domácí snížili až za stavu 0:7 a jejich gól byl velice
aplaudován. Góly stříleli: Veselý 3, Ulich a Mičinec po 2, Ondra 1.

31.8.2013 TJ Sokol Plaňany – KFI ČR 2:3
Domácí A mužstvo hrálo rychle a snažilo se napadáním rušit kombinační akce internacionálů, kteří ovšem brzy vstřelili dva
góly a potom domácí jenom snižovali na pro ně přijatelný výsledek. Internacionálům se tentokrát nedařilo zakončovat akce
a tak cca 300 spokojených diváků vidělo pouze pět gólů. Za internacionály stříleli: Kuchař, Ulich a Mičinec

1.9.2013 TJ Sokol Plavy – KFI ČR 1:12
Oslavy 90 – ti let fotbalu v Plavech vyvrcholily utkáním domácí staré gardy proti internacionálům ČR. Hrálo se za krásného
počasí na pěkném hřišti a cca 250 nadšených diváků vidělo celkem 13 krásných gólů. Zejména gól Veselého vstřelený přímo
„z voleje“ po centru Petra Rady by byl ozdobou každého ligového utkání. Petr Rada předvedl ve druhém, poločase několik
nádherných centrů. Góly internacionálů stříleli: Fiala, Mičinec a Veselý po 3, Hromádko 2 a Mlejnek.

7.9.2013 TJ Chodouň – KFI ČR 1: 15
Za krásného počasí v sobotu dopoledne vyvrcholily oslavy 70 - ti let založení fotbalu v Chodouni utkáním bývalých hráčů
Chodouně a internacionálů ČR. Před cca 150 spokojenými diváky za internacionály stříleli góly: Mičinec 5, Fiala a Ulich po 3,
Bittengel 2, Kuchař a Němec po 1. Po utkání byla beseda a autogramiáda.

7.9.2013 Slovan Kamenice nad Lipou : KFI ČR 3 : 4
Sobotní odpoledne bylo pro internacionály mnohem těžší, než dopolední „předzápas“, protože domácí postavili mladé
hráče z kádru A mužstva doplněné dvěma staršími a střídali hokejovým způsobem, tak aby vyvinuli stálý tlak na
internacionály, kteří byli věkově v průměru o 20 let starší. Oslavy 90 – ti let fotbalu byly uspořádány na vysoké úrovni, což
internacionálové ocenili a snažili se ukázat své fotbalové přednosti, což se jim nakonec podařilo po gólech, které vstřelili
Fiala 2, Ulich a Mlejnek po 1. Asi 500 nadšených diváků tleskalo i při pokutových kopech, které internacionálové vyhráli 4:0,
když Macha v brance nedokázali domácí hráči překonat.

7.12.2013 Dukla Praha – KFI ČR 3:5
Utkání se hrálo v rámci Fotbalového Mikuláše na Dukle a předcházel mu turnaj žákovských družstev. Utkání bylo
vzpomínkou na Frantu Veselého, který by se dožil ten den 70-ti let. V mužstvu KFI ČR nastoupili spolu syn Fr. Veselého a
jeho dva synové. Obě mužstva byla složena převážně z členů KFI ČR a čestný výkop provedli Ivo Viktor a Antonín Panenka.
Góly za KFI ČR stříleli: Hromádko 2, Kabyl, Mičinec a Dan Veselý, za Duklu: Fiala 2 a Kincl.

Nominace internacionálů?
Co jméno, to fotbalový pojem

Slavnostní otevření sportovního areálu v Horních Počaplech. Autor: Luboš Kurzweil
Kralupy – Už jen dny zbývají do svátečního utkání fotbalových internacionálů ČR na
kralupském stadionu V Olších. Mělnickému deníku se podařilo získat nominaci hvězdného
hostujícího týmu. A fotbaloví příznivci se opravdu mají na koho těšit.
Proti domácím ve středu 1. května od 15 hodin nastoupí hned několik medailistů z evropských
šampionátů a olympijských her, účastníků mistrovství světa, mistrů ligy, vítězů národních
pohárů, ale také jeden vítěz poháru EUFA, někdejší nejlepší fotbalista roku, král ligových
střelců a bývalý trenér reprezentace. Všichni se stovkami ligových startu na kontech. A o kom
je tedy řeč? Aleš Bažant, Günter Bittengel, Jan Fiala, Jiří Kabyl, Vratislav Lokvenc, Ladislav
Macho, Tibor Mičinec, Miroslav Mlejnek, Jiří Němec, Jiří Ondra, Petr Rada, Václav Samek,
František Štambacher, Ivo Ulich, Pavel Vašíček a František Veselý.
Autor: Luboš Kurzweil

Na zeleném pažitu kralupského stadiónku V Olších se
představil domácí celek spolu s týmem internacionálů
České republiky, tvořeným hráči Bažantem, Bittengelem,
Fialou, Kabylem, Lokvencem, Machem, Mičincem,
Mlejnkem, Samkem, Štambacherem, Ulichem, Vašíčkem,
Veselým atd.
Manažer týmu internacionálů Štěpán Philipp, který působí
u pražského týmu už celé čtvrt století, řekl po zápase: „Na
soupisce máme každoročně vždy nad čtyřicet hráčů,
někdejších reprezentantů republiky. Loni jsme měli v týmu
dokonce 54 fotbalistů. S nimi jsme v roce 2012 absolvovali
25 utkání a 10 exhibičních vystoupení, která navštívilo skoro 29 tisíc příznivců kopané.
Skóre bylo kladné - 165:59.
Vedením FK Kralupy 1901 jsme byli osloveni, abychom společně absolvovali přátelské
exhibiční utkání. Vyhráli jsme 3:4. Za náš tým skórovali M. Mlejnek, dva góly přidal I. Ulich
a jeden úspěch zaznamenal V. Lokvenc. Kralupy mají mladé družstvo, hodně běhavé a
pohyblivé, byla vidět jeho snaha eliminovat nás při útoku svou rychlostí. Zápas to byl
vzájemně slušný, bezkontaktní a diváci viděli celkem sedm branek. Pro nás to bylo letos
premiérové střetnutí. První květen je pro podobné přátelské duely tradiční, další střetnutí
absolvujeme rovněž v mělnickém regionu, a to 8. května v Obříství.“
Po exhibici a autogramiádě internacionálů ČR následovalo městské derby mladších
přípravek domácího klubu a FK Čechie Kralupy, ve finále fotbalové přehlídky diváky čekal
na hřišti zápas FK Kralupy 1901 „B“ proti Sokolu Nová Ves v rámci čtvrtfinále Českého
fotbalového poháru.
INTERNACIONÁLOVÉ se podepisovali v Kralupech. Mezi nimi byl i úspěšný český
fotbalista František Štambacher (vpravo), hráč Dukly Praha, který spolu s národním
týmem vybojoval titul mistra Evropy v roce 1976 v Jugoslávii, stal se fotbalovým
vítězem na Olympijských hrách 1980 v Moskvě a držitelem bronzové medaile z ME
1980 v Itálii. Vedle něj je někdejší slavista Ivo Ulich, vzadu příznivci tamního fotbalu.
Foto (ain)

OBRAZEM: V Kralupech nastoupily
bývalé hvězdy českého fotbalu

FK Kralupy 1901 - Internacionálové ČR Autor: Luboš Kurzweil
dnes 00:14
Kralupy – Sváteční den - sváteční hosté. Trávník na kralupském stadionu V Olších na prvního
máje patřil fotbalovým internacionálům, kteří v bezstarostném přátelském utkání hraném na
dvakrát 35 minut „vyučili" vedoucí celek mělnického okresního přeboru – domácí FK
Kralupy 1901 – v poměru 4:3 (pol. 1:2, branky: J. Matějček, Müller, Pexa – Ulich 2, Mlejnek,
Lokvenc). I přes porážku se domácí hráči shodovali, že si ze zápasu odnášejí vzpomínku na
celý život.
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FK Kralupy 1901 - Internacionálové ČR Autor: Luboš Kurzweil
dnes 00:14
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dvakrát 35 minut „vyučili" vedoucí celek mělnického okresního přeboru – domácí FK
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Na Mělnicko se po týdnu vracejí
internacionálové, tentokrát hrají v Obříství

FK Kralupy 1901 - Internacionálové ČR Autor: Luboš Kurzweil
7.5.2013 17:54
Mělnicko - Kam na Mělnicku ve středu 8. května za fotbalem?
Do Obříství na Klub fotbalových internacionálů České republiky v 16,00 výkop.

Naši fotbaloví internacionálové se představí
ve Vícově

Ilustrační foto Autor: DENÍK/Karel Rozehnal
10.5.2013 14:06
Vícov – Vícovští fotbalisté se svými příznivci slaví v letošním roce dvacáté výročí
znovuzaložení vícovského fotbalového klubu a k této příležitosti si pozvali vícovští OLD
BOYS fotbalové internacionály Československé a České republiky. Na Hanou přijede tým
složený z členů našich někdejších velmi úspěšných reprezentačních týmů – vítězů letních
olympijských her 1980 v Moskvě, čtvrtfinalistů mistrovství světa 1990 v Itálii a vicemístrů
Evropy 1996 v Anglii.
Utkání se uskuteční v areálu TJ Sokol Vícov sobotu 18. května se zahájením ve 14 hodin. Vstupenky za
50 Kč budou slosovatelné, proběhne autogramiáda našich bývalých fotbalových reprezentantů a pořadatelé
zabezpečí i bohaté občerstvení. Návštěvníkům bude v areálu k dispozici i dětské hřiště a minigolf. (kdl)

Autor: Redakce

Čeští internacionálové předvedli své umění ve Vícově

Legendy české i československé kopané včetně mistra Evropy a olympijského vítěze Františka
Štambachera, vicemistra Evropy Radka Druláka či bývalého kouče reprezentačního „áčka“
Petra Rady zavítaly v sobotu odpoledne do Vícova. I několik let či desetiletí od skončení kariéry
na nejvyšší úrovni dokázaly, že mnohé ze svého umu stále neztratily. Svou přítomností i
výkonem tak přispěly k dodatečným oslavám dvaceti let od obnovení vícovského fotbalového
oddílu.
Klub fotbalových internacionálů vyslal na Hanou vynikající sestavu hráčů a dřívější reprezentanti a
dlouholetí hráči nejvyšší domácí soutěže nezaváhali a nad vícovskými „starými pány“ jednoznačně
zvítězili po krásných kombinačních akcích a pohotových gólech.
Utkání fotbalových internacionálů s místními Old Boys zdaleka není jedinou sportovní akci ve
vícovském areálu. Již v sobotu 25. května od devíti hodin odstartuje na tamějších kurtech prvním
turnajem amatérská liga nohejbalových trojic, v sobotu 29. června se pak uskuteční nohejbalový VIP
turnaj osobností, jehož hlavní hvězdou bude Ondřej Vetchý.

Old Boys Vícov – Klub fotbalových internacionálů České republiky 1:7
(1:3), penaltový rozstřel 3:5
Branky: Vlach – Drulák 3, Fiala 2, Kafka 1, Veselý 1
Penalty: Štambacher, Samek, Mlejnek, Veselý, Drulák

Sestava internacionálů: Ladislav Macho – Jaromír Fiala, Miroslav Mlejnek, Petr Rada, František
Štambacher – Josef Jurkanin, Pavel Vašíček, Róbert Kafka, František Veselý – Radek Drulák, Jan
Fiala. Střídal: Václav Samek. Manažer mužstva: Štěpán Philipp

Nový trávník pokřtil výběr Čs. internacionálů

Vilémov - Ve Vilémově bylo opět rušno. Fotbalový klub představil nový trávník a sehrály se
dvě exhibice.
Dalších 23 fotografií
V pěkném fotbalovém areálu ve Vilémově to žilo. Uskutečnilo se zde za krásného počasí
slavnostní otevření nové hrací plochy. Diváci si navíc užili dva zajímavé přátelské duely.
„Nejprve se na trávníku odehrál zápas mezi vilémovským týmem žen proti gardistům nad
šedesát let. Holky se dědků nezalekly a po tuhém boji zvítězily 6:5," pravil s úsměvem
vilémovský funkcionář Libor Sklenář. Nejstarším hráčem na hřišti byl Milan Kořínek – 82 let.
V poločase tohoto zápasu byl předán dar oslavenci Standovi Sukovi k jeho 65. narozeninám.
„Po tomto utkání nastoupil výběr hráčů Vilémova proti Klubu fotbalových internacionálů ČR
a domácí vyhráli nečekaně, ale zaslouženě, 7:4," konstatoval Sklenář.
Za vítěze se dvakrát trefil Jirásek, Svoboda a Roubíček, jednu branku přidal Vlk. Za tým
internacionálů se trefil dvakrát Veselý a po jedné brance Mičinec a Ondra. Na pokutové kopy
pak vyhráli hosté 4:2, kteří přijeli v této sestavě: Macho – Fiala, Bobok, Mičinec, Němec,
Ondra, Rada, Samek, Štambacher, Vašíček, Veselý, Jurkanin.
„Po tomto zápase proběhla autogramiáda a posezení s debatou s internacionály, kteří s sebou
přivezli plakáty na památku a do různých kronik," pochvaloval si Sklenář.
„Přítomno bylo okolo 500 lidí a mnoho dětí, které hojně využívaly atrakcí na dětském hřišti,
což je součástí našeho areálu se zbrusu novým pažitem. Vše ocenili i internacionálové, kteří
nám vysekli parádní poklonu," dodal Sklenář.
Autor: Jaroslav Zeman

Staré Město oslaví výročí založení obce

Ilustrační foto Autor: Deník/Leška Vlastimil
26.6.2013 10:10
Staré Město - Staré Město u Bruntálu oslavuje v sobotu 29. června na hřišti osm set let od
založení obce. Program oslav je bohatý, nejvzácnějšími hosty budou bavič a herec Miroslav
Donutil spolu se slovenskou zpěvačkou Kristinou.
Oslavy ve Starém Městě u Bruntálu zahájí v sobotu v 9 hodin dopoledne v budově obce výstavka z historie
a přednáška o historii.
V 10 hodin začne bohoslužba v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, hlavní část zábavy zahájí
starosta Antonín Směšný ve 13 hodin u fotbalového hřiště. Poté vystoupí přední dechové těleso Javořinka,
vystoupí lidový vypravěč a zpěvák Moravanky Franta Uher.
Ve 13.30 hodin následuje program pro děti: klaun, diskotéka i soutěže o ceny.

Internacionálové české reprezentace se utkají s výběrem obce v 15 hodin.
„Od 17 hodin vystoupí Miroslav Donutil, člen činohry Národního divadla v Praze, zájemcům
se podepíše na památku při následné autogramiádě," řekl staroměstský starosta Antonín
Směšný.
V 18.30 hodin přijde na řadu soutěž v pití piva o sud starosty. V 19 hodin místní vylosují
tombolu, od 20 hodin zpívá slovenská zpěvačka Kristina s kapelou.
Ve 21.30 hodin se mohou přítomní těšit na vystoupení hornobenešovské kapely Maraton,
velký ohňostroj na hudební motivy oslavy ukončí ve 22.30 hodin. Vstup na oslavy je
bezplatný.
Autor: Karel Janeček

Na oslavy přijely fotbalové legendy
i Miroslav Donutil

29.6.2013 21:21
Staré Měst - Byla to parádní oslava osmi set let od založení Starého Města u Bruntálu.
Sobotní Den obce přinesl vše, co patří ke každé pořádné vesnické zábavě.
FOTOGALERIE

Dalších 45 fotografií

Přijel sbírat podpisy fotbalistů
Hlavní část programu proběhla v areálu fotbalového hřiště. Tam svedl přátelský zápas výběr
obce s československými internacionály. Utkání skončilo 2 : 6, když góly za internacionály
stříleli: Ondra a Kabyl po 2, Mičinec a Samec po 1. Penalty skončily 2 : 4.
„Hrálo se mi proti profíkům dobře. Mají to zmáklé, chlapci. Je vidět, že hrají úplně jiný
fotbal, hráli to celý život," vyjádřil se po utkání staroměstský záložník Michal Popelka. Totéž
potvrdil i bývalý ligový fotbalista Ivo Krajčovič. Také on nyní nastupuje k mistrovským
utkáním v dresu Starého Města.
Jedenáctku internacionálů přivezl manažer Štěpán Philipp, který působil v letech 1991 až
1995 ve Spartě v dobách největších vítězství. V první sezoně Sparta Praha skončila ve

skupině nultého ročníku Ligy mistrů druhá za FC Barcelona. Tehdy končil jako předseda
klubu Mašek, novým šéfem se stal Petr Mach.
„Petr Mach postavil stadion Sparty. Ať si myslí kdo chce co chce, byl to velký srdcař," a
málokdo by na sebe vzal tak velké riziko, vzpomínal manažer Philipp.
Fotbal proti Staroměstským si zahráli Tomáš Votava, zlatý medailista z Bělěhradu v roce
1976 a olympijský vítěz z roku 1980 František Štambacher, Honza Fiala, šestašedesátiletý
Venca Samek i Jirka Kabyl. „Je vidět, že to mají pořád v noze," konstatoval staroměstský
fotbalista Richard Šanda, který se podílel na organizaci Dne obce, podobně jako sdružení
místních maminek, které si říkají Korálky.
Přijel i sběratel podpisů Stanislav Měrka ze Zlína, který dlouhá léta schraňuje autogramy
všech našich fotbalových reprezentantů. „Chyběl mi Sparťan Tomáš Votava. Už mi nechybí,"
těšil se sběratel. Kvůli podpisům prý podniká i delší cesty.

Staré Město, jedna velká rodina
O duchovní i tělesnou stravu dbala v sobotu celá rodina Kolomých. Nejlepší český kamionista
posledních dvou let v jihoamerické Rallye Dakar Martin Kolomý promítl film Jaromíra Jindry
z Czech Dakar Teamu, ochotně se fotil a hovořil o plánované účasti na dalším Dakaru. „Už se
v naší autodílně skládá soutěžní kamion, takže snad završíme tuto sezonu úspěšně," prohlásil
Martin Kolomý, jehož strýc se staral pro změnu o makrely a maso na žhavém uhlí.
„Obec určitě podporuje celá rodina. Je to skvělé, že už je tu obec osm set let. Do dalších let
přeji Starému Městu jen to nejlepší," dodal Kolomý.

Donutil chválil režiséra Morávka
V programu vystoupil klaun Kuk spolu s tetou Ditou, kteří obstarali vynikající zábavu pro
malé i velké. Vystoupila hornobenešovská kapela Maraton, která příští rok oslaví třicet pět let
své existence. „Příští víkend hrajeme v Břidličné a Zátoru, chybět nebudeme ani na Dlouhé
noci v Ludvíkově," řekl frontman kapely Martin Dobeš. Velký rozruch vzbudila soutěž v pití
piva na čas, kterou vyhrála Jitka Šupolová z Prahy, původem z Bruntálu.
Dobrou atmosféru vytvořila slovenská zpěvačka Kristina se svou kapelou, ale ještě před ní se
jal rozveselovat dav herec a bavič Miroslav Donutil. Nejprve odpovídal hodinu na všetečné
otázky publika, poté se podepisoval při autogramiádě. „Po cestě sem jsem se příliš nevyspal.
Věděl jsem, že cesta nebude krátká, protože se v sousedním Bruntále narodil můj kamarád a
dlouholetý spolupracovník, režisér Vladimír Morávek," připomněl herec Donutil.
A jaký má názor Miroslav Donutil na současné politiky a jejich eskapády? „To víte, já hraji
divadlo celý život a oni jen chvíli. Čili jsou to amatéři," rozesmával Donutil. A podepsal se do
pamětní knihy, kterou obci věnoval občan Zdeněk Mlčák. „Máme tam i internacionály a
lidového vypravěče Frantu Uhra, který vystupoval odpoledne," dodal staroměstský starosta
Antonín Směšný.
Autor: Karel Janeček

Obruby vyzvaly internacionály

Obruby - Internacionálové ČR 3:3 (1:2)
V Obrubech se slavilo výročí obce a k oslavám se přidali i místní fotbalisté. V rámci programu přivítali na svém
hřišti Internacionály České republiky. Ti představili v sestavě řadu známých hráčů dob minulých. Za všechny
jmenujme například Kuchaře, Němce, Mičince nebo Bittengela.
První poločas vyzněl ve prospěch hostí – a to jak herně, tak výsledkově. Naopak v půli druhé se projevila fyzická
převaha mladších hráčů Obrub, a tak nakonec zápas skončil remízou 3:3.
Ale o výsledek vlastně vůbec nešlo, šlo o fotbal jako takový, který si všichni aktéři náležitě užívali a po zápase
také byli odměněni bouřlivým potleskem přítomných diváků.
Nejstarším hráčem na hřišti byl šedesátiletý Štambacher, který se i ve svém věku několikrát prohnal po levém
křídle a ukázal, že kopat stále umí. Což se dá říci vlastně o všech hráčích z týmu Internacionálů. Pochvalu ale
zaslouží i letošní nováček III. třídy Mladoboleslavska za velmi solidní výkon.

Zpestřením zápasu bylo také vystoupení Welkness Teamu Lucie Novákové a chybět nemohla
ani pozápasová autogramiádu internacionálů.
Branky: 15. Vitmajer, 47. Egrt, 50. Rejzek – 12. Mičinec, 26. Kabyl, 38. Kuchař.
Rozhodčí: Noháč. ŽK: 0:0. Rohy: 0:2.
Obruby: Skála – Zítka, Telenský, Hrušovský, Chrpa – Pavlíček, Sobotka, Bacovský, Doležal
– Nývlt, Vitmajer (Rejzek, Holík, Egrt).
Internacionálové ČR: Macho – Bobok, Mlejnek, Ondra, Kuchař – Kabyl, Němec, Mičinec,
F. Veselý – Bittengel, Štambacher ,Samek.
PETR FENCL

V neděli v Plavech oslaví fotbal s legendami

Trojúhelník vytvořili okolo sparťanského útočníka plavští Hozda a Strnad (zleva), mimo snímek ještě Hofman.
Snímek z oslav založení kopané z roku 1988, zápas se starou gardou Sparty Praha. Autor: Fot TJ Sokol Plavy

Plavy - Velké oslavy připravili fotbalisté TJ Sokol Plavy k 90 – ti letům fotbalu v obci.
Slavná jména českého a československého fotbalu přilákal fotbalový oddíl TJ Sokol Plavy na
oslavy devadesáti let od počátků ošálení kulatým nesmyslem v obci. To začalo přesně
28. srpna 1923, kdy v hostinci U Tomšů ustanovili místní sportsmani první fotbalový klub
v údolí pod kopci Buben a Mikšův vrch. Kdo z fotbalových fandů nezná šutéry Petra
Radu, Jana Fialu, Tibora Mičince či Jiřího Němce? Všichni tito a mnozí další na
fotbalové hřiště v Plavech dorazí v dresu mužstva internacionálů již tuto neděli. „Mezi
soupeři domácí staré gardy budou fotbalové legendy, k jejichž jménům patří výhra na
mistrovství Evropy 1976 ale i další medailové úspěchy tuzemského fotbalu," doplnil Luboš
Tomíček, předseda plavského klubu.
„Děti do patnácti let budou mít vstupné na utkání s internacionály zadarmo, dospělí zaplatí
symbolických třicet korun," vysvětlil Luboš Tomíček.
Devadesát zelených nejen let
Zápas s internacionály začne v Plavech na hřišti s původním malebným názvem V Hliňáku
v neděli 1. září ve 14 hodin. Což znamená, že konec utkání nastane kolem půl čtvrté
odpolední.Poté dojde k další pamětihodné události. Devadesát let fotbalu zapijí devadesáti
panáky peprmintky. "Myslím, že půjde nejen o český, ale také o světový rekord v počtu likérů
vypitých na jednom místě," usmál se Jaroslav Lejsek, člen výboru fotbalového oddílu TJ
Sokol Plavy.„Zelená čili peprmintka alias Příchovickej vítr k plavskému fotbalu odjakživa
patřila. Hráči i fanoušci přípitkem vždy končili naši hymnu Vzhůru hlavu, vždyť jsme
z Plavů, my děláme Plavům slávu… Frťany do sebe kopli po závěrečném zvolání Šup ho tam,
už je tam," vzpomněl Lejsek.
Fotbalový oddíl TJ Sokol Plavy v neděli oslaví i čtvrtstoletí, během kterého bez přerušení
hraje krajské soutěže. „Na vesnici, kde žije tisíc obyvatel, je to něco výjimečného," dodal
Lejsek.Program oslav začne již dopoledne, kdy se koná turnaj přípravek z Plavů a okolních
měst a obcí.
Autor: Jan Sedlák

Plavy oslavily s legendami 90 let od založení
fotbalového klubu

Stará Garda Plavů v utkání s Internacionály ČR prohrála 12:1. Autor: DENÍK/Martin Berg
Plavy - Petr Rada, Jan Fiala a další hvězdy československé kopané stříleli góly mistrům světa, vybojovali
medaile na mistrovství Evropy i na olympiádě. Teď přijeli do Plavů, aby tam v neděli 1. září oslavili s místními
borci 90. výročí založení fotbalu v obci.
„Na Jablonecko a na Liberecko jezdím se starou gardou reprezentace zvláště rád," prozradil Rada.
V prvoligových klubech v Jablonci a Liberci totiž v minulých letech úspěšně trénoval. „Skoro vždycky tady
potkám své známé," vysvětlila Rada. „A lidé na vesnicích a malých městech jsou hodně přátelští a příjemní.
Právě duel Internacionálů se Starou gardou Plavů byl hlavním bodem nedělních oslav fotbalového výročí.
A nebylo ani překvapením, že bývalí reprezentanti a medailisté z evropských a světových turnajů, zvítězili
v utkání na dva poločasy po třiceti minutách hladce 12:1. Potvrdilo se také to, co před utkáním předvídal
předseda plavského týmu Luboš Tomíček. Ten věřil, že stejně jako každého jiného soupeře, nechá tým
fotbalových legend alespoň jednu branku plavské hráče vstřelit.
A byl to právě Luboš Tomíček, který v poslední minutě zápasu doslova donesl míč do branky, kterou střežil
Ladislav Macho, někdejší mistr ligy s Duklou Praha. Na druhé straně se nejvíce střelecky dařilo bronzovému
medailistovi z MS v roce 1980 Janu Fialovi, který dal hattrick. Stejný počin se ale podařil také Františku
Veselému ml. a Tiboru Mičincovi.
Dva přesné zásahy pak zaznamenal Radovan Hromádko, kterého si fotbaloví fanoušci pamatují také z jeho
působení v Jablonci. Jednu branku pak vsítil Miroslav Mlejnek. Utkání s Internacionály předcházely ještě dva
fotbalové počiny. Nejprve se na hřišti představili mladí hráči v kategorii přípravek. V duelech na deset minut
systémem každý s každým se týmy umístily v tomto pořadí: 1. Tanvald (10 bodů), 2. Velké Hamry (8), 3. Plavy
(5), 4. Lučany (4), 5. Zásada (0). Nejlepším střelcem celého turnaje se stal odchovanec Plavů František Lejsek
s osmi góly.

Stará garda Plavů - Internacionálové ČR 1:12
Branky: 60. L. Tomíček - 9., 17. a 26. Fiala, 25., 28. a 59. Mičinec, 44., 49. a 56. Veselý ml.,
18. a 33. Hromádko, 60. Mlejnek. Rozhodčí: Albl - Lejsek, Kowalik. Diváků: 350.
Plavy I. pol.: Lubas - Čech, Hozda, Korbelář, Mařas, Soukup, Galbavý, P. Pitro, Ďurek,
Kuch, Harik. II. pol.: Průcha - Wild, Z. Brezar, Z. Pitro, Vokál, Tomíček, Červinka, Vondra,
Horák, Jón, R. Brožek, Vít, Doležal, Fojtík. ČR: Macho - Bittengel, Fiala, Hromádko,
Kuchař, Mičinec, Mlejnek, Ondra, Rada, Samek, Vašíček, Veselý ml., Bobek.
Autor: Martin Bergman

V Kamenici slaví 90 let fotbalu

Horst Siegl Autor: DENÍK/Martin Dostál
7.9.2013 09:04
Kamenice nad Lipou: – Sportovní akce, ale s bohatým doprovodným kulturním programem,
se koná v sobotu na fotbalovém stadionu v Kamenici nad Lipou.
Budou tam oslavovat 90 let kopané ve městě.
Mezi zápasy diváky pobaví imitátor Felixe Holzmanna herec David Šír a také Long vehicle
circus Praha. „Jsou to akrobati na chůdách, které mají schované pod černobílými
pruhovanými kalhotami. Je jich osm, ale vystupují po čtveřicích," řekla Lenka Slunečková
z městského úřadu.
Celé odpoledne bude moderovat Martin Vaverka, který také vystoupí se svou skupinou
Marth-Music.
Program začíná ve 12.30 hodin a kromě zmíněných umělců vystoupí i taneční soubor z tamní
základní školy. Na místě bude i výstavka s fotografiemi a historickými články, mj. z roku
1923, kdy byl kamenický klub založen. Kromě toho si lidé prohlédnou sbírku vlajek a
odznaků sportovního klubu.
Slavní veteráni
V 15.45 se koná utkání Internacionálů ČR. Účast slíbili mj. Jan Fiala, Jiří Němec, Petr Rada,
Ivo Ulich, Jiří Ondra, František Štambacher, Pavel Řehák nebo Tibor Mičinec.
Zuzana Rodová

Kamenice žila fotbalem

Velké fotbalové narozeniny v Kamenici nad Lipou. Autor: Deník/Alexandra Knapová

Kamenice nad Lipou - Velké fotbalové narozeniny ovládly v sobotu Kamenici nad Lipou.
Dalších 9 fotografií
Tamní fotbal totiž slavil úctyhodných 90 let. Sportovně
kulturní oslava na městském stadionu Vlasty Buriana se místním
povedla na výbornou. Diváky totiž čekaly, jak fotbalové
zápasy, tak kulturní vystoupení. Na trávník nejprve vyběhli
nejmladší fotbalisté – kamenická přípravka s vrstevníky
z Pacova.
Jedním z vrcholů programu pak bylo utkání internacionálů České
republiky s domácími fotbalisty, ve kterém zvítězili
internacionálové 4:3 po gólech, které stříleli: Fiala 2, Ulich
a Mlejnek po 1.
Mezi jednotlivými zápasy přítomné bavil imitátor Felixe
Holzmanna herec David Šír a akrobaté a tanečníci na chůdách,
kteří si říkají Long vehicle circus Praha. Průběh odpoledne
moderoval Martin Vaverka, který vystoupil se svou skupinou
Marth-Music.
Autor: Alexandra Knapová

Slávistickou legendu Františka
Veselého uctí na Dukle

Daniel Veselý pózuje před fotkou svého dědečka Františka Veselého • Foto:Michal Beránek
(Sport)
.

Stanislav Hrabě
Fotbalový expert

Fanoušci Slavie považují Františka Veselého za jednu z největších ikon svého
klubu. Málokdo ovšem ví, že mistr Evropy 1976 a mnohonásobný československý
reprezentant získal svůj jediný ligový titul s Duklou Praha. I proto si u příležitosti
jeho nedožitých kulatin v sobotu 7. prosince, kdy by se dožil sedmdesátin, dají na
stadionu na Julisce dostaveníčko legendy českého fotbalu.
Akce vznikla za podpory Městské části Praha 6 a zlatým hřebem celodenního programu
bude zápas internacionálů Dukly (manažeři Josef Jelínek a František Knebort) proti
Klubu fotbalových internacionálů ČR.
Účast přislíbili mj. Jan Suchopárek, Luboš Kozel, Jiří Němec, Jiří Novotný, Tomáš
Votava či Vratislav Lokvenc, ze starší generace Václav Samek, Josef Jurkanin, Jiří
Ondra, Tibor Mičinec, Ivo Knoflíček, Petr Rada nebo Antonín Panenka. Pro něj bude mít
akce speciální příchuť, protože bude též slavit narozeniny – 2. prosince mu bude 65. S
Jánem Geletou postará i o čestný výkop.

„Moc se těším,“ netají československý internacionál Ivo Knoflíček. Dopoledne si jako
asistent trenéra Miroslava Koubka splní povinnosti u A týmu Slavie, pak se přesune na
Duklu. S Františkem Veselým se jako o dvacet let mladší sice na hřišti potkal jen při
duelech starých gard, ale váže je zvláštní pouto. „Moje partnerka je učitelka a doučovala
jeho vnoučata,“ odhaluje.
Oba ´žáčci´ Daniel (21 let) a Lukáš (17) také oblékají červenobílí dres Slavie Praha a na
pár minut nastoupí po boku svého otce Františka Veselého mladšího, aby rovněž uctili
památku slavného děda.

Knoflíček vzpomíná na "vojenské" derby
Ten je považovaný za nejlepší pravé křídlo v historii klubu. „Já hrál na levém, kdyby se
mezi nás postavil Pepi Bican, byl by to útok snů,“ nabízí údernou útočnou formaci
Knoflíček, účastník MS 1990 v Itálii. „Nebo z mladších Pavel Kuka, to byl také rychlík,“
předkládá jinou alternativu.
Knoflíček za Duklu nikdy nehrál, povinnou vojenskou službu v lidové armádě vykonal v
RH Cheb. „Tam jsme mohli nastupovat, aniž bychom se museli upsat na další roky,“
připomíná. A přidává i jednu pikantnost.
„Zápasy proti Dukle byly vyhecované, za každé vítězství nám slíbili naši náčelníci
povýšení. Během dvou let, co jsem byl v Chebu, jsme Duklu porazili třikrát, takže jsem
se z vojína vypracoval na četaře,“ směje se.
Teď se objeví spolu s dalšími legendami na stadionu na Julisce znovu, aby uctili
památku jedné z největší postav československého fotbalu. „Je ohromná škoda, že s
Tondou Panenkou nemůžou oslavit narozeniny spolu. Pořád na Frantu vzpomínáme s
velkou úctou, protože to byl hráč, který každé utkání hrál naplno a fotbal miloval jako
málokdo,“ vzkazuje šéf Klubu fotbalových internacionálů Štěpán Philipp, který akci spolu
s Duklou Praha organizuje.
Autoři: Stanislav Hrabě

