Vyhodnocení roku 2014
Mužstvo Klubu fotbalových internacionálů ČR v roce 2014 odehrálo 19 fotbalových utkání.
Statistika: 19 utkání, skóre 163 : 51, 18 výher, 1 x nerozhodně
Průměr gólů na utkání je 11,26 a internacionálové nastříleli za zápas průměrně 8,57 gólu.
Celkem viděli diváci 214 gólů.
V mužstvu se v průběhu roku 2014 vystřídalo 42 bývalých vynikajících hráčů a reprezentantů.
Sestava dle počtu odehraných utkání: Macho, Štambacher, Mlejnek, Ondra, Bittengel, Mičinec,
Fiala, Samek, Jiří Němec, Kuchař, Ulich, Veselý, Hunal, Kabyl, Hromádko.
První start v mužstvu KFI ČR si připsal Standa Schwarz z Brna.
Nejlepším střelcem se stal Tibor Mičinec, který vstřelil 36 gólů.
Dle územního rozložení se utkání hrála: 2 x PRAHA, 3 x Středočeský, 2 x Ústecký,
2 x Olomoucký, 1 x Karlovarský, 1 x Jihočeský, 1 x Jihomoravský, 1 x Plzeňský, 2 x Pardubický,
2 x Vysočina, 1 x Severomoravský, 1 x Hradecký kraj
V roce 2013 se naše mužstvo zúčastnilo celé řady významných akcí:
V červnu městské slavnosti v Radouni, 10 let fotbalu v Radvanicích, 80 let fotbalu ve Zvoli u
Zábřehu, fotbalové odpoledne ve Zlatých horách, otevírání nového hřiště v Bobrové
V červenci obecní slavnosti v Hýskově, oslavy 50 let v Malontech, vzpomínka na Romana Kukletu
v Brankovicích, oslavy 85 let fotbalu v Trnové
V srpnu turnaj v Křičeni, Svatavské letní slavnosti, oslava 120 let fotbalu Spartaku Příbram
V září otevírání nového hřiště v Újezdě nad Lesy, Svatováclavské slavnosti v Nezamyslicích
V říjnu 80 let založení fotbalu v Brtnici
V prosinci utkání internacionálů Východ – Západ na stadionu Dukly Praha
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 2014 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.

