
 
13.5.2017 SK Spartak Žleby – KFI ČR  1:7  (penalty 3:5) 
Součástí oslav 100 let fotbalu ve Žlebech bylo utkání bývalých hráčů SK proti fotbalovým internacionálům. 
Hrálo se za příjemného počasí před návštěvou cca 300 spokojených diváků, kteří viděli osm krásných gólů a celou řadu pěkných akcí od obou 
mužstev. Za internacionály stříleli: Mičinec 3, Vašíček, Bittengel, Hromádko a Kuchař po 1. Penalty proměnili: Mlejnek, Kuchař, Vašíček, Samek 
a Macho. Po utkání bylo posezení s pečeným prasátkem…… 
 

 
3.6.2017  TJ Lysovice – KFI ČR  3:9 
Oslavy 70 let TJ v Lysovicích se konaly za krásného počasí na pěkném hřišti a v mužstvu domácích nastoupil i místní starosta, který má 
přezdívku „Sigi“ –  no nastoupili také ve sparťanských dresech. Ale sparťani v dresu KFI ČR (Němec, Mlejnek, Vašíček) je nijak nešetřili….        
Hrál se oboustranně kombinační fotbal a cca 300 spokojených diváků vidělo celkem 12 krásných gólů. Za internacionály stříleli: Mičinec 3, 
Hromádko 2, Bittengel, Ondra, Vašíček a Veselý po 1. Utkání komentoval Pepa Lojza Náhlovský a po utkání bylo posezení s občerstvením a 
hráči zájemcům podepisovali plakáty a pohlednice mužstva KFI ČR. 
 
 
 
 



 
10.6.2017  SK Černčice – KFI ČR  0:3 
Oslavy 90 let fotbalu SK Černčice vyvrcholily utkáním domácích, kteří zároveň slavili postup do krajských soutěží a tak nastoupili v kompletním 
složení „posíleni“ o pár starších hráčů. Pro internacionály, kde byl nejmladší Kincl (44 let) a nestarší Samek (70 let) to byl „mistrák“, protože 
mladí hráči domácích se snažili pohybem a agresivní hrou eliminovat technickou převahu internacionálů. Po krásných kombinačních akcích 
všechny 3 góly vstřelil pohotový Marek Kincl. Diváků se sešlo více jak 200 a utkání se jim líbilo a tak jim při občerstvení internacionálové 
podepisovali plakáty a pohlednice, došlo i na společné fotky a debaty. 
 

 
17.6.2017  Sokol Konstantinovy Lázně  - KFI ČR  2 : 4 
V rámci oslav 70 let fotbalu  se představilo mužstvo KFI ČR proti bývalým domácím hráčům, kteří svou snaživou a obětavou hrou vyrovnávali 
technickou převahu internacionálů, kteří přeháněli své kombinace a tak skóre utkání pomalu narůstalo. Góly za internacionály před cca 350 
spokojenými diváky stříleli: Hromádko 3 a Mičinec 1. Po utkání při občerstvení internacionálové podepisovali plakáty a pohlednice a debatovali 
s diváky.  
 
 
 



 
18.6.2017  FK Olympia Březová – KFI ČR  1:13 (penalty 2:3) 
Oslavy 50 let fotbalu v Březové vyvrcholily utkáním domácí staré gardy s internacionály ČR. Hrálo se za velmi teplého počasí na pěkném hřišti a 
tak vše nahrávalo internacionálům k dobrému výkonu. Silný výběr internacionálů dobře kombinoval a hlavně dokázal proměňovat šance, což 
bylo pro domácí velkým problémem. Góly stříleli: Kincl 5, Hromádko 3, Mičinec 2, Bittengel, Sabou a Kuchař po 1. Utkání sledovalo cca 400 
spokojených diváků a internacionálové po utkání při občerstvení podepisovali plakáty a pohlednice. Penalty proměnili: Kuchař, Sabou  a 
Hromádko. 
 

 
23.6.2017  Čechie Tuklaty – KFI ČR  1 : 3 
Oslavy 95 let založení klubu v Tuklatech byly spojené s postupem domácích do vyšší třídy a tak za velikého vedra čekal internacionály opět 
„mistrák“, neboť domácí hráči chtěli divákům ukázat, že postoupili zaslouženě.  Mladší domácí svou aktivitou vyrovnávali technickou převahu 
internacionálů a o rušné situace před oběma brankami nebyla nouze. Kladem utkání bylo výborné hřiště i oboustranně ohleduplná hra. Góly 
před cca 250 spokojenými diváky stříleli: Mičinec 2 a Hromádko 1. Po utkání při občerstvení internacionálové podepisovali plakáty. 
 
 
 



 
24.6.2017  Sokol Ostředek – KFI ČR  3:5  (penalty 5:5) 
Sokolský den v Ostředku byl zároveň oslavou 50 let fotbalu v obci a tak za velkého vedra nastoupila obě mužstva s rozdílnými plány na hru. 
Domácí se snažili pohybem a agresivitou narušovat kombinační akce internacionálů, kteří měli za sebou páteční utkání v Tuklatech a tak se 
snažili pohybem spíše šetřit a používat více mozek než svaly. Celkem se to dařilo, ale obětaví domácí dokázali vyrovnat na 3:3 a tak zase musely 
do práce svaly. Před cca 200 diváky góly stříleli: Dan Veselý 3 a Kuchař 2. Penalty proměnili D. Veselý, Fr. Veselý, Kuchař, Svoboda a Macho. Na 
závěr této vydařené akce byla při občerstvení autogramiáda. 
 

 
25.6.2017  SK Blažovice  - KFI ČR  2 : 6 
Konečně se obloha zamračila a tak byly pro fotbal výborné podmínky. Domácí slavili 85 let fotbalu a pozvali si jako „posily“ Koháka a Švancaru, 
kteří ovšem vystupují spíše jako celebrity, což u Jakuba Koháka dává smysl. No internacionálové k utkání přistoupili jako k jinému a i když hráli 
třetí utkání ve 3 dnech, tak na celebrity nebrali ohled, hráli pěkný kombinační fotbal, což více jak 500 spokojených diváků oceňovalo 
potleskem. Góly stříleli: Koloušek 2, Kabyl 2, Kuchař a Hromádko po 1. Celá akce byla velmi vydařená, dobře komentovaná a obětaví domácí 
připravili dobré občerstvení spojené autogramiádou. 
 



 
1.7.2017  TJ Heřmanov – KFI ČR  2:5   (penalty 4:3) 
V Heřmanově se slavilo 40 let založení klubu a vyvrcholením bylo utkání domácích hrajících 1. B třídu s internacionály ČR. Když jsme v kopcích 
nad Litoměřicemi projížděli prudkým lijákem, tak jsme měli obavu zda se bude hrát, ale v Heřmanově bylo slunce, kvalitní hřiště a tak se také 
hrál výborný fotbal. Domácí měli svou kvalitu podpořenou pohybem, ale internacionálové dobře kombinovali a dokázali včas najít střeleckou 
mušku a před cca 450 spokojenými diváky stříleli góly: Divecký 3, Kuchař a Ondra po 1. Penalty: Mlejnek, Divecký, Doležal. Byl to už třetí zápas 
internacionálů v Heřmanově a obětaví domácí jako vždy připravili dobré občerstvení, kde se také podepisovaly plakáty a pohlednice. 
 

 
8.7.2017  FK Sklo Kamenický Šenov – KFI ČR  4:7 
V Kamenickém Šenově slavili vítěznou sezónu futsalisté a proto, že umějí hrát i na velkém hřišti, tak si pozvali fotbalové internacionály ČR. 
Hrálo se za příjemného počasí na kvalitní hrací ploše a obě mužstva předváděla pěkné kombinační akce. Cca 300 spokojených diváků vidělo 
celkem 11 krásných gólů. Za internacionály stříleli: Divecký 3, Mičinec 2, Bittengel a Doležal po 1. Po utkání obětaví pořadatelé připravili pěkné 
občerstvení, internacionálové se fotili a debatovali s diváky a podepisovali plakáty. 
 
 
 



 
9.7.2017  FK Kameničky – KFI ČR  0:5   
V Kameničkách slavili 60 let založení klubu a utkání domácího „A“ mužstva hrajícího OP bylo vyvrcholením oslav. Pro internacionály to byl opět 
„mistrák“, neboť někteří domácí hráči přeháněli svou snahu pohybem přehrát mnohem starší internacionály. Internacionálové  ovšem věděli 
co mají hrát a tak mladí domácí spíše běhali,  než hráli. Po krásných kombinačních akcích stříleli góly: Kabyl, Kincl, Koloušek, Mičinec a Novotný. 
Penaltový rozstřel skončil 3:3 (proměnili: Mičinec, Kuchař a Bobok). 
  
 

 
15.7.2017  SK Březiny – KFI ČR  2 : 6 
Domácí mužstvo, které hraje1.B třídu, se rozšířilo o několik bývalých hráčů a do utkání s internacionály ČR postavilo dvě jedenáctky. 
Začalo se hrát za příjemného počasí, ale nad kopci se začaly pomalu stahovat mraky. V začátku utkání měli internacionálové tři výborné šance, 
které ale domácí brankář dokázal vychytat a tak se vedení ujali domácí po první střele na branku. Vyrovnával Mičinec z penalty za faul na 
Kabyla a potom již skóre narůstalo pravidelně. Nakonec bylo utkání o cca 5 minut zkráceno pro silnou bouřku. Góly stříleli: Bittengel 2, 
Hromádko 2, Kabyl a Mičinec po 1. Spokojeným domácím divákům po utkání internacionálové podepisovali plakáty a pohlednice. 
 
 



 
22.7.2017  FK Jeseník – KFI ČR  2 : 5 
Součástí oslav 750 let města Jeseník bylo i utkání bývalých domácích hráčů proti internacionálům ČR. Hrálo se za příjemného počasí po        
dešti na vynikajícím trávníku a tak nic nebránilo oběma mužstvům ve výborných výkonech, které cca 350 spokojených diváků podporovalo 
svým potleskem. Góly stříleli: Mičinec 3, Kuchař a Hromádko po 1. Penalty  proměnili: Kuchař, Mičinec, Kafka, Slunéčko, Hromádko a 
internacionálové vyhráli 3:5. Zkušení pořadatelé připravili výborné občerstvení v klubovně a internacionálové podepisovali plakáty a 
pohlednice a také vzpomínali na povodeň v roce 1997, kdy hráli v nedalekých Mikulovicích. A to už se  objevily černé mraky…. 
 

 
29.7.2017   TJ Řepín – KFI ČR  2 : 8 
Obec slavila 810 let, fotbal v Řepíně 50 let od založení a internacionálové přijeli pogratulovat v silné sestavě. Utkání za velikého dusna zahájil 
čestným výkopem starosta obce a pak již mladí domácí hráči začali „nahánět“ internacionály, kteří ovšem svou přesnou kombinační hrou 
nechali domácí běhat a postupně navyšovali skóre. Utkání řídil s přehledem bývalý mezinárodní rozhodčí Pavlín Jirků a cca 400 nadšených 
diváků vidělo celkem 10 krásných gólů. Za internacionály stříleli: Hromádko, Kincl a Sabou po 2, Mičinec as Kabyl po 1. Po utkání na hráče 
čekalo výborné uzené maso, podepisování plakátů, fotografování s diváky.  
 
 



 
5.8.2017  Sokol Nové Strašecí  - KFI ČR  3 : 3 
Hrálo se za velikého vedra a soupeřem internacionálů byla domácí stará garda, posílená několika mladšími hráči, kteří svou pohyblivostí 
dokázali eliminovat přednosti internacionálů. Domácí se po několika neproměněných šancích internacionálů ujali vedení 1:0, ale zkušení 
internacionálové v poločase vedli 1:3. Domácí potom zredukovali mužstvo, střídali hokejovým způsobem, hráli jenom mladší hráči a nakonec  
se  jim podařilo výsledek vyrovnat. Věkový průměr mužstva internacionálů byl 53,4 let…. Góly stříleli: Kabyl, Mičinec a Ondra. Jinak utkání 
probíhalo v přátelské atmosféře před cca 200 spokojenými diváky. Po utkání bylo příjemné občerstvení a nezbytné debaty, podepisování 
plakátů a fotografování s hráči.  
 

 
12.8.2017  Meteor Stříbrná Skalice  -  KFI ČR   0 : 3  (penalty  4:4) 
Domácí slavili 90 let fotbalu v obci a internacionálové přijeli v silné sestavě pogratulovat. Hrálo se na krásném hřišti za návštěvy cca 500 
spokojených diváků, kteří viděli souboje jako při mistrovských zápasech. Domácí hráči se snažili, tak jak to umí, svou agresivitou a snahou 
zabraňovat akcím internacionálů, kteří ovšem hráli s přehledem, drželi míč a postupně navyšovali svůj náskok. Góly stříleli: Mičinec 2 a 
Hromádko 1. Na penalty  4 : 4  (Mičinec, Kuchař, Sabou a Samek). Po utkání bylo příjemné posezení s občerstvením a podepisováním plakátů. 
Celá akce se domácím velmi vydařila. 
 



 
19.8.2017  SK Braškov – KFI ČR 3:2 (penalty  4:4) 
V Braškově slavili 90 let fotbalu, starosta měl čestný výkop a domácí utkání pojali jako poslední přípravu před soutěží, místo dohody hráčů nad 
30 let nastoupili kompletně. Pro internacionály, kteří měli věkový průměr 53 let, byl ovšem největším problémem nerovný povrch hřiště, 
způsobený vydatným lijákem a předzápasy. Rychlí domácí hráči se stačili vracet před svou branku a svým pohybem eliminovat kombinace 
internacionálů. Nutno poznamenat, že domácí hráli ohleduplně a vzhledem, k neproměněným šancím internacionálů vyhráli zaslouženě. 
Ostatně i Real Madrid občas prohraje…. Góly před cca 300 diváky stříleli: Mičinec a Sabou. Penalty: Kuchař, Mičinec, Sabou a Hromádko. 
 

  
26.8.2017  Sokol Křinice – KFI ČR  2 : 10 (penalty 4:4) 
Součástí dožínkových oslav v Křinicích (Broumov) bylo i utkání domácích s fotbalovými internacionály ČR a pro cca 500 nadšených diváků i 
sportovním vrcholem. Domácí se snažili a jejich výborný brankář pochytal celou řadu gólových střel, ale přesto skóre narůstalo. Góly stříleli: 
Hromádko 4, Mičinec a Sabou po 2, Jiráň a Ondra po 1.  Penalty proměnili: Sabou, Jiráň, Samek, Krmaš.  Po utkání bylo připraveno výborné 
pohoštění, milá a obětavá paní starostka přinášela koláčky a internacionálové podepisovali plakáty a debatovali s diváky. Výborně připravená 
akce zkušenými organizátory a internacionálové ani nespěchali s odjezdem… 
 



 
8.9.2017  Dukla Banská Bystrica - Dukla Praha (KFI ČR) 3 : 2 
Vyvrcholením oslav 50 let od založení fotbalového klubu Dukla Banská Bystrica bylo utkání bývalých hráčů Banské 
Bystrice s československými internacionály (KFI ČR), kteří do utkání nastoupili v dresech Dukly Praha.  
V našem mužstvu bylo 9 bývalých hráčů Dukly Praha a jeho osvědčené složení bylo takové, aby bylo schopné hrát na 
úrovni s kvalitním a mladším soupeřem. 
Domácí do utkání připravili dvě mužstva, v prvém poločase hráli „modří“ a v druhém „bílí“, utkání řídil bývalý ligový 
rozhodčí Bomba. Utkání mělo výbornou úroveň, na obou stranách se představila celá řada bývalých representantů.  
Domácí mužstvo vystřídalo v prvém poločase 15 hráčů a ve druhém dalších 14 – věkový průměr 45 let. Naše mužstvo 
mělo celkem 12 hráčů s věkovým průměrem 53 let. První poločas byl vyrovnaný, měli jsme celou řadu dobrých 
gólových šancí, které jsme neproměnili a tak vyhráli „modří“ 1:0 gólem, který vstřelil Medveď. 
Do druhého poločasu vystřídal zraněného Maška Samek, který před týdnem oslavil 70 - té narozeniny, Koloušek se 
více vysunul a ještě mladší „bílí“ najednou začali mít starosti. Brzy jsme góly Kolouška a Bittengela zvrátili výsledek a 
měli ještě další výborné gólové šance. V závěru utkání se projevila únava z dlouhé cesty, která trvala více jak 6 hodin 
(550 km) a domácí dokázali góly Penksy a Kunzo ml. otočit výsledek ve svůj prospěch. 
Utkání, které organizoval bývalý trenér československých mládežnických reprezentačních výběrů Mgr. Peter Benedik 
byla přítomna celá řada bývalých vynikajících reprezentantů a osobností československého fotbalu, m.j.  Geleta, 
Petráš, Michalík, Kocián, Dragúň. 
Celá akce byla uspořádána na vysoké úrovni odpovídající významu výročí, včetně přijetí před utkáním, závěrečného 
banketu a ubytování výpravy v hotelu Fuggerov dvor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9.12.2017 Tradiční utkání na ukončení roku : Východ – Západ 6 : 6 
Sestava mužstva Východu (dres bílý) :  Macho, Hunal, Petr Rada, Jeslínek, Valent, Hromádko, Vrabec, 
          Sabou, Čabala a Prokopec  
Sestava mužstva Západu (dres červený):  Bobok, Samek, Mlejnek, Kabyl, Bittengel, Štambacher, Vašíček, 
             Kincl a Št. Philipp 
Hrálo se 2 x 30 minut, bílí měli optickou převahu jednoho hráče, ale Mára Kincl svou střeleckou 
pohotovostí vše vynahradil. Počasí bylo příjemné a obě mužstva hrála s chutí a v dobrém pohybu, tak aby 
měli hráči po utkání chuť něco pojíst a popít. Z důvodu indispozice nenastoupili Ondra a Knebort.  
Za Východ stříleli : Hromádko 3, Sabou 2 a Petr Rada 
Za Západ : Kincl 4, Bittengel a Kabyl po 1. 
Po utkání bylo posezení ve VIP, zhodnotili jsme utkání, potom celou sezónu a už se zase těšíme na další rok, 
ve kterém máme již dohodnuto cca 10 utkání. 
 

 


