7. 6. 2014 TJ Sokol Radouň – KFI ČR 0 : 6 (penalty 3 : 4)
Utkání se hrálo při příležitosti oslav 50 - ti let trvání klubu a v rámci Radouňské poutě. Domácí hráči oplývali
snahou a bojovností, ale silný výběr internacionálů kontroloval míč a již v prvním poločase po pěkných akcích
vedl o 4 góly a celkový výsledek byl 0:6. Před cca 250 spokojenými diváky stříleli góly: Ivo Ulich 4, Jan Fiala a
Tibor Mičinec po 1. V penaltovém rozstřelu, který skončil 3:4 proměnili: Ondra, Ulich, Kuchař a Veselý.

14.6.2014 FK Baník Radvanice – KFI ČR 0 : 8 (penalty 4 : 5)
Hrálo se na krásném hřišti, které je postaveno, po vytěžení dolu na uhlí, na místě bývalé haldy a domácí slavili
10 let od založení klubu. Kvalitní hřiště vyhovovalo kombinační hře internacionálů a góly v domácí brance
s probíhajícím časem přibývaly. Oboustranně se hrálo opatrně a téměř bez faulů a cca 200 spokojených diváků
zatleskalo gólům, které za internacionály stříleli: Ulich 2, Fr. Veselý 2, Luk. Veselý 2, Hromádko a Kuchař po 1.
Penalty proměnili: Čabala, Fr. Veselý, Lukáš Veselý, Kuchař a Macho. Po utkání byla autogramiáda a beseda
spojená s občerstvením pro hráče.

21.6.2014 TJ SK Zvole – KFI ČR 0 : 9 (penalty 4 : 4)
Vyvrcholením oslav 80–ti let fotbalu v obci nedaleko Zábřehu bylo utkání domácího mužstva, které hraje 1.B
třídu, doplněného o několik starších hráčů s mužstvem fotbalových internacionálů ČR. Kladem utkání byla
ohleduplná hra všech hráčů a tak se hrálo před oběma brankami, ale pouze internacionálové své šance dokázali
proměnit. Před cca 250 spokojenými diváky dali góly: Mičinec 4, Kabyl 3, Hromádko a Veselý po 1. Penalty dali:
Mičinec, Samek, Veselý a Vašíček. Tomáš Kuchař orazítkoval pouze tyč. Po utkání byla autogramiáda a beseda
spojená s občerstvením pro hráče.

28.6.2014 TJ Zlaté Hory – KFI ČR 2 : 5
Před utkáním se spustil prudký déšť, který krásně pokropil travnatou plochu a osvěžil vzduch. Během utkání již
nepršelo a soupeřem internacionálů bylo úspěšné mužstvo hrající v 90- tých letech krajský přebor. Hrálo se
oboustranně ohleduplně a internacionálové vedli již 0:4, i když neproměnili celou řadu vyložených gólových
příležitostí. Ve druhém poločase se opět vyznamenával domácí brankář, ale i tak vidělo cca 400 nadšených
diváků sedm krásných gólů. Zvláště střela domácího hráče, která zapadla přímo do růžku branky byla jako pro
galerii nejkrásnějších gólů. Za internacionály stříleli: Mičinec 2, Drozd 1, Kabyl 1, Kuchař 1. Hráče obou mužstev
po utkání vyprovázel do kabin velký potlesk diváků.

29.6.2014 TJ Sokol Bobrová – KFI ČR 3 : 6
Ze zamračeného nebe se spustil prudký liják těsně před utkáním a vytrval až do druhého poločasu utkání, které
bylo uspořádáno v rámci otevření nového víceúčelového hřiště. Domácí nás překvapili „líným“ míčem, se
kterým se hrálo a bylo vidět, že oni s ním mají své zkušenosti. Internacionálům nějakou dobu trvalo, než si na
ten míč zvykli, ale potom již nic nestálo v cestě předvést pěknou kombinační hru a krásné góly, které stříleli:
Kuchař a Mičinec po 2, Němec a Fiala po 1. Utkání i přes nepříznivé podmínky sledovalo cca 250 spokojených
diváků a po utkání byla autogramiáda a beseda spojená s občerstvením.

5.7.2014 FK Hýskov – KFI ČR 1 : 1
Tak jsme zase hráli mistrák, byla první slova internacionálů po utkání v Hýskově. Domácí, účastník 1. B třídy
přistoupil k utkání zodpovědně, hráči důsledně obsazovali internacionály, kterým bylo v průměru o 20 let více a
tak diváci, kterých bylo cca 300, moc fotbalu neviděli, spíše jen souboje o míč. Utkání se hrálo na krásném hřišti
a celá akce byla v rámci 13. obecních slavností a slavnostní výkop měla starostka obce. Gól za internacionály
střílel Tibor Mičinec, který v této sezóně vstřelil již 9 gólů.

12.7.2014 TJ Hraničář Malonty – KFI ČR 2 : 7 (penalty 2: 4)
Domácí měli dva důvody k oslavě, a to 90 let trvání klubu a postup do 1. B třídy. Internacionálové jim
pogratulovali sedmi krásnými góly a nápaditou kombinační hrou, které často zatleskalo více jak 500 nadšených
diváků. Těsně před utkáním byla průtrž mračen a hřiště bylo pokryto cca 5 cm vody, která se v průběhu utkání
pomalu vsakovala. Po utkání bylo v místní restauraci posezení s příznivci spojené s autogramiádou. Góly stříleli:
Kuchař 3, Votava a Ulich po 2. Penalty : Ulich, Kuchař, Mičinec a Samek. Pátá se již nekopala.

19.7.2014 TJ Sokol Lenešice – KFI ČR 2 : 7
Za velikého vedra se opět zadařilo Janu Fialovi, který za poločas vstřelil 4 góly, vesměs po přihrávkách
Bittengela a utkání bylo rozhodnuto. Další góly po pěkných akcích stříleli: Ondra, Bittengel a Veselý. Utkání
sledovalo cca 250 spokojených diváků, kteří místo na plovárnu šli na fotbal. Po utkání byla autogramiáda
spojená s občerstvením.

20.7.2014 PAMACO Team – KFI ČR 2 : 8
Tropické počasí a začátek v 15,00 znamenal, že diváci se šli koupat a na stadionu bylo pouze 300 skalních fandů
fotbalu, kteří ovšem viděli deset nádherných gólů a celou řadu pěkných fotbalových akcí. Utkání se hrálo na
památku Romana Kuklety, který v Brankovicích sehrál svůj poslední zápas za internacionály. Góly stříleli:
Mičinec 4, Kabyl 2, Kuchař a Kafka po 1. Po utkání byla autogramiáda a beseda spojená s občerstvením.

26.7.2014 TJ Trnová – KFI ČR 3 : 7
Za velikého vedra se hrálo utkání při oslavách 85 - ti let fotbalu v Trnové, současného účastníka okr. přeboru.
Domácí, kteří byli v průměru o 20 let mladší, začali s velkým nadšením a zpočátku v utkání 2 x vedli, ale
internacionálové se pomalu dostali do své kombinační hry a velice objektivní diváci, kterých bylo nejméně 400,
měli za co tleskat. Rozhodčí Pavlín Jirků (Paša) odpískal celkem 10 krásných gólů, sedm z nich vstřelili: Fiala 3,
Kabyl 2, Kuchař a Mičinec po 1. Po utkání byla autogramiáda a beseda spojená s vynikajícím občerstvením.

2.8.2014 Turnaj k 10-ti letům fotbalu SK Křičeň
Turnaj se hrál za velikého vedra na krásném hřišti, obklopeném cca 3 metry vysokým živým plotem a
zúčastnila se ho tři mužstva. Domácí SK Křičeň, hrající okresní přebor, tým sponzora turnaje FC NEXT
Reality a mužstvo Klubu fotbalových internacionálů České republiky. Utkání se hrála na 2 x 15 minut a
turnaj sledovalo cca 250 spokojených diváků.
SK Křičeň – FC NEXT Reality 3 : 3
Vyrovnané utkání průběhem i výsledkem. Domácí dali příležitost ke hře převážně bývalým starším
hráčům.
FC NEXT Reality – KFI ČR 0 : 7
Silný výběr fotbalových internacionálů přehrával mužstvo NEXT Reality ve všech směrech a
výsledkem bylo sedm krásných gólů pro početné obecenstvo, které bylo nadšeno předvedenou hrou.
V poločase utkání to bylo 0 : 3 a bylo jasné, že góly budou přibývat. Góly stříleli: Kabyl 3 – nastoupil
ve druhém poločase, Mičinec a Kuchař po 2.
SK Křičeň – KFI ČR 0 : 4
Před utkáním pořadatelé i internacionálové poděkovali domácímu mužstvu za postup do okresního
přeboru a potom se již mohlo hrát.
Domácí mužstvo nastoupilo v kompletním složení a zpočátku svým pohybem a aktivitou vyrovnávalo
technické nedostatky. Internacionálové hráli trpělivě kombinační hru, domácí postupně ztráceli síly a
v poločase KFI ČR vedlo po gólech Mičince 0 : 2. Ve druhém poločase přidali další góly Veselý a
Bittengel, a tak se nadšení diváci po utkání rádi fotografovali s některými internacionály. Po skončení
turnaje byla autogramiáda a beseda spojená s občerstvení m pro hráče.

23.8.2014 TJ Baník Svatava – KFI ČR 1 : 7 (penalty 3:4)
V rámci Letních slavností Městyse Svatava nastoupilo proti internacionálům mužstvo bývalých hráčů Baníku
Svatava. Bylo příjemné počasí a internacionálové svou kombinační hrou mnoho šancí domácím nedávali, zvláště
když se střelecky dařilo Janu Fialovi, který do 15 minuty stačil vstřelit 3 góly. Další před cca 300 diváky stříleli:
Jeslínek, Samek, Bittengel a Mlejnek. Po utkání byla autogramiáda spojená s občerstvením.

30.8.2014 SK Spartak Příbram – KFI ČR 1 : 3 (penalty 4 : 5)
Vyvrcholením oslav 120 - ti let bylo utkání bývalých hráčů Spartaku proti internacionálům. Hrálo se v pěkném
areálu Spartaku, který jim závidí mnoho mužstev NL. Domácí byli v průměru o 10 let mladší a internacionálové
měli s nimi těžkou práci. V cca 10 min. zranil Štambacher a tak musel nastoupit Samek, který zrovna slavil 67
narozeniny. Takže byli vlastně dva oslavenci a obě mužstva jim pogratulovala pěknými výkony. Před cca 1000
diváky všechny 3 góly vstřelil Franta Veselý. Penalty proměnili: Čabala, Samek, Kuchař, Veselý a Bobok.

6.9.2014 FK Újezd nad Lesy – KFI ČR 1 : 5
Oslavy 90- ti let FK Újezd nad Lesy vyvrcholily utkáním bývalých hráčů s internacionály ČR. Hrálo se na úplně
novém trávníku, za nádherné atmosféry, kterou vytvořilo cca 500 spokojených diváků. Hráči se jim odměnili
výbornými akcemi a celkem 6 - ti góly. Za internacionály stříleli: Čabala, Kuchař, Fiala, Jeslínek a Bielik. Po utkání
byla autogramiáda spojená s občerstvením pro hráče.

14.9.2014 Sparta Mratín – KFI ČR 3 : 8 (penalty 3 : 4)
Od rána pršelo, ale před utkáním přestalo a přírodní trávník byl překvapivě ve velmi dobrém stavu, což plně
vyhovovalo technicky hrajícím internacionálům. Domácí stará garda hrála obětavě a bylo vidět, že si s míčem
dokáží poradit. Hrálo se před cca 200 spokojenými diváky, kteří viděli 11 krásných gólů při utkání a dalších 7 při
penaltách. Za internacionály stříleli: Bittengel 2, Kuchař 2, Mičinec 2, Fiala a Veselý po 1. Penalty proměnili:
Mičinec, Samek, Kuchař a Veselý. Po utkání proběhla autogramiáda spojená s občerstvením pro hráče.

20.9.2014 TJ Haná Nezamyslice – KFI ČR 0 : 7 (penalty 2 : 4)
Navzdory špatné předpovědi se hrálo za příjemného počasí na pěkném hřišti a diváci se bavili při krásných
akcích obou mužstev. Domácí stará garda se snažila vstřelit alespoň jeden gól, ale maximem jejich snahy bylo
nastřelené břevno. Také internacionálové třikrát nastřelili tyč, ale góly před cca 300 spokojenými diváky stříleli:
Mičinec 5 a Veselý 2. Penalty proměnili: Schwarz, Samek, Dostál a Kafka. Miroslav Mlejnek slavil 55
narozeniny. Po utkání byla autogramiáda a beseda spojená s příjemným občerstvením.

5.10.2014 TJ Sokol Brtnice – KFI ČR 2 : 12 (penalty 3 : 4)
Ani chladné počasí neodradilo početné řady diváků, kterých se sešlo cca 400, při vyvrcholení oslav 80-ti let
fotbalu v obci. Před utkáním bylo milé vystoupení dvou skupin mažoretek. Domácí stará garda začala aktivně a
hráči se povzbuzovali k dobrému výkonu, což internacionálové řešili přesnou kombinační hrou zakončovanou
góly, které stříleli: Mičinec a Veselý po 4, Fiala 2, Bittengel a Vašíček po 1. Penalty proměnili: Mičinec, Veselý,
Kuchař a Macho. Po utkání byla autogramiáda spojená s občerstvením pro hráče.

Sobota 20.12.2014 Juliska
V 10,00 za krásného slunečného počasí nastoupili fotbaloví internacionálové k poslednímu
utkání v roce 2014.
Mužstvo Východ (bílé dresy): Štambacher František, Macho Ladislav, Ondra Jiří,
Hromádko Radovan, Šilhavý Jaroslav, Mičinec Tibor, Veselý František, Philipp Štěpán a
Červený Pavel j.h.
Mužstvo Západ (červené dresy): Mlejnek Miroslav, Rada Petr, Fiala Jan, Němec Jiří,
Knebort František, Bažant Aleš, Jurkanin Josef, Kabyl Jiří a Valent Miroslav
Z počátku bylo utkání vyrovnané, ale po gólu Mičince chtělo mužstvo Západu brzy vyrovnat a
potom již začaly góly v jejich brance přibývat. Hrálo se 2 x 30´, pěkně jsme se zapotili a
potom již jsme šli na občerstvení a zhodnocení uplynulého roku.
Utkání skončilo 8:4 pro Východ a góly stříleli:
Za vítěze: Mičinec, Veselý a Philipp po 2, Ondra a Šilhavý po 1
Za Západ: Kabyl 2, Bažant a Němec po 1

