
 
16.6.2018  FK Nová Role – KFI ČR  1:8 
Oslavy 70 let fotbalu v Nové Roli vyvrcholily utkáním hráčů nad 35 let s internacionály ČR. Bylo krásné počasí, nádherný 
trávník a tak nic nebránilo ani výborným výkonům a akcím obou mužstev. Před návštěvou cca 500 spokojených diváků 
předváděli internacionálové pěkné kombinační akce zakončené ukázkovými góly, které vstřelili: Kincl, Hromádko a Kuchař 
po 2, Sabou a Mlejnek po 1. Po utkání se ještě podepisovaly plakáty u dobrého pohoštění a potom čekala taneční zábava… 
 

 
17.6.2018  SK Červený Kůň Tábor – KFI ČR  1:4 
V rámci dětského dne na městském stadionu v Táboře bylo utkání internacionálů ČR proti domácímu mužstvu Č. K. Tábor. 
Před hlavním utkáním byl turnaj 5 - ti žákovských mužstev a po jeho skončení a vystoupení mažoretek, začalo hlavní utkání 
dne. Pro internacionály to byl skoro mistrák, protože mladí domácí dokud měli síly, doráželi internacionály a tak byl dlouho 
nerozhodný stav. Ve druhém poločase se již začali internacionálové střelecky prosazovat a před cca 600 spokojených diváků 
góly vstřelili: Ondra, Koloušek, Hromádko a Sabou. 



 
23.6.2018 TJ Chlumec – KFI ČR  2 : 8 
Utkání domácí staré gardy (hráči nad 35 let) s internacionály ČR se hrálo na krásné trávě, sluníčko svítilo, ale byl silný vítr. 
Internacionálové skvěle kombinovali, zaměstnávali domácího brankáře a po „rozběhání“ začali proměňovat i své šance. 
Před cca 350 nadšenými diváky stříleli góly: Verbíř 3, Doležal 2, Kabyl, Sabou a Hromádko po 1. Po utkání bylo nezbytné, aby 
si diváci udělali selfie s oblíbenými hráči, podepisovaly se plakáty a v klubovně bylo posezení výborným rautem. Celá akce se 
obětavým a pozorným pořadatelům vydařila. 
 

 
30.6.2018  Sokol Drnovice – KFI ČR  2 : 7 
Oslavy 75 let fotbalu v obci vyvrcholily utkáním domácí staré gardy s internacionály ČR. Bylo pěkné slunečné počasí a hrálo 
se na krásné trávě, která dovolovala internacionálům využít své technické přednosti k pěkným akcím, které zakončovali i 
střílením branek. Před cca 300 spokojenými diváky stříleli góly: Kabyl a Kuchař po 2, Mlejnek, Ondra a Hromádko po 1. 
Po utkání u dobrého pohoštění hráči podepisovali plakáty a fotografovali se diváky. Celá akce se pořadatelům podařila. 



 
7.7.2018  SK Horní Ves – KFI ČR  4 : 6 
Na oslavy 85-ti let TJ a 50-ti let fotbalu v obci si internacionálové ČR přijeli zahrát s místním mužstvem. Hrálo se v pěkném 
areálu, ale dlouho nepršelo a tak hřiště bylo tvrdé. Domácím to ale vůbec nevadilo a svým pohybem zaměstnávali obranu 
internacionálů, kteří měli s kontrolou míče problémy. Internacionálové měli mnoho šancí, které neproměnili  a v poločase 
byl stav jen 1 : 3. Nakonec cca 250 diváků tleskalo celkem 10-ti gólům. Za internacionály stříleli: Kabyl a Mičinec po 2, 
Kuchař a Hromádko po 1. Po utkání se podepisovaly plakáty a poseděli jsme se spokojenými pořadateli u příjemného rautu. 

 

 
14.7.2018 TJ Sokol Ctiněves – KFI ČR 0 : 6 
Za příjemného slunečného dne se přímo pod bájným Řípem hrálo utkání domácího účastníka okresu s mužstvem 
fotbalových internacionálů ČR. Domácí, kterých bylo asi 18, se snažili svým pohybem eliminovat technickou převahu 
internacionálů, kteří však tentokrát trestali téměř každou chybu domácích gólem. Před cca 150 spokojenými diváky góly 
stříleli: Mičinec 2, Kabyl, Hromádko, Jiráň a Sabou po 1. 
 
 



 
21.7.2018  FC Koclířov – KFI ČR  2 : 9 
V malé obci nedaleko Svitav byla velká sláva, protože přijeli fotbaloví internacionálové ČR, aby sehráli exhibici s místním 
klubem, kterému se v loňském ročníku soutěží příliš nedařilo a nezískal ani bod. Přesto se sešlo cca 18 hráčů včetně pana 
starosty a netrvalo to ani tři minuty a už vedli 1:0. Domácí ukazovali, že mají fotbal rádi a svým nadšením vyprovokovali 
internacionály, kteří museli zabrat a potom již předváděli to, čemu tleskali diváci vrcholných domácích i zahraničních 
soutěží. Před cca 200 spokojenými diváky stříleli góly: Bittengel a Hromádko po 3, Kuchař 2 a Sabou 1. Po utkání obětaví 
pořadatelé připravili výborné steaky a podepisovaly se plakáty a hráči se fotili s diváky…. 

 
28.7.2018  TJ Start Dešenice – KFI ČR  2 : 6 
Za velikého vedra sledovalo cca 300 spokojených diváků utkání domácího mužstva proti fotbalovým internacionálům ČR. 
Hrálo se v rámci pouťových slavností a domácí v utkání dvakrát vedli, ale internacionálové výsledek otočili, když góly stříleli: 
Hromádko a Kuchař po 2, Kincl a Sabou po 1. Po utkání byly selfie s hráči, podepisování plakátů, klobásky, špízy a pivko. 



 
4.8.2018  SK Pavlíkov – KFI ČR  0 : 5 
Těsně před utkáním přišly mraky a poněkud hráčům zpříjemnily pobyt na hřišti. Na oslavách 80 - ti let SK Pavlíkov hráli 
internacionálové ČR proti domácí staré gardě, za kterou nastoupil i ligový rozhodčí Franěk. Před cca 500 spokojených diváků 
mělo utkání dvě výrazné postavy: “Bittengel vstřelil 4 góly (pátý doplnil Hromádko), Macho chytil při penaltovém rozstřelu  
3 střely a poslední už domácí ani nekopali“. Po utkání bylo podepisování plakátů a příjemné posezení v klubovně… 
 

 
11.8.2018  FK Strakonice  –  KFI ČR  4 : 5 
Oslavy 110 let fotbalu ve Strakonicích vyvrcholily utkáním domácích (ČFL 1994/95) proti internacionálům ČR, na které se 
přišlo podívat více jak 600 spokojených diváků, kteří viděli celkem devět krásných gólů. Mladší domácí hráči se snažili 
hokejovým střídáním vyvíjet tlak na internacionály, ale ti hráli svůj nekontaktní kombinační fotbal a dávali prostor ke hře i 
domácím. Za internacionály stříleli: Ondra 2, Vyskočil 2 a Hromádko 1 gól. Po utkání byly obvyklé sefie hráčů s diváky, 
podepisování plakátů a pohlednic při občerstvení. 
 



 
18.8.2018  Sokol Velké Opatovice – KFI ČR 2 : 2 
Po dlouhé cestě a za velikého vedra hráli internacionálové ČR v obci nedaleko Blanska proti domácímu výběru, který se 
snažil pohybem a nadšením eliminovat fotbalové přednosti internacionálů. Výsledek napovídá, že se jim to dařilo a s 
internacionály, kteří neproměnili celou řadu gólových šancí, remizovali. Oba góly vstřelil Hromádko před cca 300 nadšených 
diváků. Po utkání byly opět selfie diváků s hráči, podepisování plakátů u výborného rautu a obětaví pořadatelé měli 
připraveny pro internacionály i dárky. 
 

 
19.8.2018  FK Loučeň 1893 – KFI ČR  2 : 5 
Opět veliké vedro, oslavy 125 let klubu a internacionálové ČR hráli s domácím výběrem, který den před tím hrál proti  
Sigi Teamu  4 : 4. Domácí střídali hokejově, i když byli mnohem mladší, ale internacionálové svou kombinační hrou vyrovnali 
vedení 1:0 po krásné bombě domácích a potom již navyšovali své vedení. Před cc 250 spokojenými diváky utkání řídil Pavlín 
Jirků a góly stříleli: Bittengel  4, Sabou 1. Po utkání při občerstvení hráči podepisovali plakáty a fotografovali se s diváky. 



 
31.8.2018  Sokol Dolní Beřkovice – KFI ČR  5 : 7 
Slavilo se 700 let obce a soupeřem internacionálů ČR byl výběr současných i bývalých fotbalistů D. Beřkovic. V brance 
překvapil dobrým výkonem starosta obce a utkání bylo bohaté na góly. Hrálo se v přátelském duchu a nebyla nouze o 
gólové situace před oběma brankami. Před cca 200 spokojených diváků stříleli góly: Hromádko a Sabou po 3, Kincl 1. 
Po utkání hráči podepisovali plakáty a debatovali s diváky. 
 

 
1.9.2018  Sokol Puklice – KFI ČR  1 : 5 
Také v obci nedaleko Jihlavy se slavilo 700 let obce a vyvrcholením bylo utkání domácího výběru s internacionály ČR. 
Dopoledne pršelo a tak trávník konečně dostal trochu vody, což přispělo ke kvalitě hry. Internacionálům chvíli trvalo,        
než se přizpůsobili povrchu hřiště a potom již začali se svými kombinačními akcemi, které zakončovali i góly. Za zmínku    
stojí Vašíčkova bomba do horního růžku branky domácích. Před cca 250 nadšenými diváky stříleli: Hromádko 2, Mičinec, 
Bittengel a Vašíček po 1. Po utkání hráči při občerstvení dlouho podepisovali plakáty, debatovali a fotili se s diváky. 
 



 
8.9.2018  Sigma Olomouc – KFI ČR  0 : 4 
Součástí oslav 150 let koncernu Sigma bylo i utkání bývalých hráčů Sigmy Olomouc s mužstvem Klubu fotbalových 
internacionálů ČR. Hrálo se na skvěle připraveném hřišti v Lutíně a utkání mělo výbornou úroveň. Sigma Olomouc   
měla v průměru mladší mužstvo, snažila se pohybem eliminovat kombinace internacionálů, ale ti dokázali proměňovat  
své gólové šance a zaslouženě před cca 500 spokojenými diváky zvítězili. Góly stříleli: Mičinec 2, Hromádko a Sabou po 1. 
Na pokutové kopy rovněž vyhrálo mužstvo KFI ČR 5 : 3 (stříleli: Kuchař, Samek, Mlejnek, Sabou a Kafka). Po utkání byla 
autogramiáda, nezbytné selfie diváků s hráči a výborné občerstvení. Celá akce se obětavým pořadatelům velmi vydařila. 
 

 
9.9.2018 Žiar nad Hronom 
Oslava 100 let založení Československa probíhala celé odpoledne, naše utkání začínalo až v 19,00. Měli jsme za sebou 
včerejší utkání proti Sigmě Olomouc, večírek na oslavu vítězství a únavné celodenní cestování do Žiaru. Přitom oproti 
dohodě o věku mužstva, proti nám stáli hráči SR mladší v průměru o 10 let. Bylo opravdu těžké pro 61 letého Ondru anebo 
71 letého Samka stačit pohybem 43 letému Šimonovi anebo 42 letému Karhanovi. Pojali jsme proto utkání jako oslavu 
fotbalu a náš příspěvek ke 100 letům založení Československa. Téměř 2000 diváků tleskalo výkonům obou mužstev. 



 
 
Po utkání vyjádřili pořadatelé spokojenost s profesionálním vystoupením našeho mužstva, probíhaly rozhovory s novináři  
a účastníky oslav, autogramiáda a fotografování (selfie). 
 
 
 

 
 
Ukončení sezóny proběhlo na Julisce tradičním fotbálkem, ale bílí byli mladší a tak zaslouženě vyhráli. Červeným to však 
příliš nevadilo a společně jsme potom vyhodnotili uplynulý rok a popřáli si hlavně zdraví do roku 2019, kdy nás čeká celá 
řada utkání po celé republice. 


