
 
So 27.6.2020 TJ Sokol Dolní Hbity – KFI ČR  0 : 4 
Oslava 50. let otevření hřiště v obci se vydařila. Bylo krásné letní počasí, návštěva více jak 500 spokojených diváků, kteří 
viděli čtyři krásné góly a celou řadu pěkných fotbalových akcí. Domácí se snažili střídáním cca 20 hráčů a neustálým 
napadáním hráče s míčem otupit přesnou kombinaci internacionálů. Góly stříleli: Hromádko, Kincl, Sabou a Kuchař. Po 
utkání při příjemném občerstvení se hráči fotili a debatovali s diváky a podepisovali….. 
 

 
So 11.7.2020  TJ Sokol Kojice – KFI ČR  0 : 1 
Vyvrcholením oslav 100 let fotbalu v obci bylo utkání domácího mužstva s fotbalovými internacionály. Bylo po dešti, 
hřiště bylo pěkně zastřiženo a domácí mladí hráči se snažili svým pohybem a aktivitou eliminovat kombinační akce 
internacionálů, pro které toto utkání byl takový malý „mistrák“, protože neměli klid a čas na zakončení akcí. Jediný gól 
vstřelil z penalty Ondra. Přesto bylo cca 250 diváků spokojeno s výkony obou mužstev a internacionálové vyhráli díky 
své zkušenosti (věk. průměr 53 let). Oslavy se pořadatelům vydařily, po utkání internacionálové podepisovali plakáty a 
při tom ochutnali výborné uzené opečené na rožni. 
 
 
 



 
So 18.7.2020  TJ Baník Habartov – KFI ČR  2 : 3 
Za krásného letního počasí na výborně připraveném hřišti nastoupili internacionálové proti domácím hráčům nad 35 let  
v rámci oslav 70 let klubu. Utkání přihlíželo cca 400 spokojených diváků, kteří v začátku utkání viděli cca 4 neproměněné šance 
internacionálů a domácí se ujali vedení 1:0. Potom výstavní ránou vyrovnal Kuchař a internacionálové si nadále drželi míč i iniciativu, 
ale domácí ukazovali, svou rychlost i schopnost zakončovat své akce. Góly stříleli: Kuchař 2 a Kordule po nezištné přihrávce od 
Novotného. Po utkání bylo posezení s pivkem a klobáskou a hráči podepisovali plakáty. Pořadatelům se oslavy vydařily. 
 

 
So.1.8.2020  TJ Sokol Postupice – KFI ČR 3 : 3 
Vyvrcholením oslav 100. let klubu bylo utkání proti internacionálům ČR. Hrálo se za velkého vedra a mladší domácí mužstvo se 
pohybem a důrazem snažilo eliminovat technické přednosti internacionálů v čele s Tondou Panenkou. Internacionálové dobře 
kombinovali, ale byli málo důrazní v zakončení a dávali vyniknout domácímu brankáři. Přesto vedli 2:0 až do poslední minuty 
poločasu, kdy domácí snížili. Internacionálové poté vedli 3:1, ale domácí hráči hráli s velkým nasazením a v poslední minutě  
k velké radosti cca 350 spokojených diváků vyrovnali. Góly stříleli: Hromádko, Mácha a Mičinec.  Po utkání bylo posezení s 
občerstvením v klubovně a hráči podepisovali plakáty a pohlednice.  
 
 
 



 
2.8.2020  TJ Jiskra Třemešné – KFI ČR  2 : 9 
V rámci pouťových slavností a otevření nové hrací plochy nastoupili domácí proti fotbalovým internacionálům ČR. 
Vzhledem k tomu, že celé odpoledne a i v začátku utkání silně pršelo, přišlo jen cca 100 diváků, kteří již v první minutě  
slavili gól domácích. Internacionálové se postupně rozehrávali a rozcvičili i domácího brankáře, který pochytal celou řadu 
jejich střel, ale všemu zabránit nešlo. Po pěkných akcích stříleli góly: Kabyl 4, Kuchař a Sabou po 2 a Bažant. Po utkání hráči  
poseděli u pivka a klobásy a podepisovali pohlednice mužstva. 
 

 
8.8.2020 TJ Sokol Dolní Žandov – KFI ČR 2 : 4 
Domácí slavili historické výročí 30. let od postupu do 1. B třídy a internacionálové jim přijeli pogratulovat na jejich překrásný „pažit“. 
Utkání mělo výbornou úroveň, internacionálové brzy „rozchytali“ domácího brankáře a jejich neproměněné šance potrestali 
z ojedinělé akce domácí. Potom internacionálové zpřesnili hru i koncovku a v poločase to bylo 1:2. Bylo velké vedro, domácí mysleli, 
že střídáním a agresivitou změní průběh hry, ale internacionálové předváděli pěknou kombinační hru s dobrým zakončením. 
Před cca 400 spokojenými diváky stříleli: Fořt a Kuchař po 2 gólech. Po utkání hráči podepisovali plakáty, ti co mohli, popíjeli pivko 
a konzumovali steaky. Oslava se domácím vydařila a odjížděli jsme za zvukové zkoušky kapely…… 
 
 
 
 
 



 
15.8.2020  FK Dobříč 1940 – KFI ČR  3 : 7 
Po pátečních lijácích a záplavách bylo v sobotu krásně a domácí slavili 80. let založení fotbalu v obci. Oslava se jim vydařila, cca 250 
diváků bylo spokojeno s výkony obou mužstev. Domácí se brzy ujali vedení 1:0 a teprve potom začali internacionálové předvádět 
svou kombinační hru na jeden dotek a po delší době se střelecky zapsal hattrickem Hromádko. Domácí hráli běhavý a důrazný fotbal 
a dobře zakončovali své akce a tak diváci viděli celkem 10 krásných gólů. Za internacionály stříleli: Hromádko 3, Kabyl a Kincl po 2. 
Po zápase při pivku u udírny se hráči fotili se spokojenými diváky a podepisovali jim plakáty a pohlednice. 
 

 
29.8.2020  Fotbal Jevišovice – KFI ČR  2 : 7 
Za příjemného počasí probíhaly oslavy 80 let fotbalu ve městě a také Pivní slavnosti. Před cca 350 diváky se představili 
internacionálové v silné sestavě a soupeřem jim byl výběr města. I když se hrálo s obou stran s velkým nasazením, tak hráči hráli 
ohleduplně a nadšení diváci mohli vidět krásné akce od obou mužstev a celkem 9 pěkných gólů. Za internacionály stříleli: Koloušek 3, 
Sabou 2, Hromádko a Kordule po 1. Po utkání internacionálové při klobáskách a gulášku podepisovali plakáty a pohlednice, pan 
starosta naléval vínovici a obětaví pořadatelé nosili pivo. Debatovalo se s diváky, a když nastal náš čas, tak jsme se „ploužili“ přes 
parket k autům za hudby skupiny “Šneci“. Opravdu vydařené oslavy…. 
 
 
 



 
5.9.2020  FK Nový Hradec Králové – KFI ČR  0 : 2 
Domácí slavili 100 let klubu a kromě pozorných pořadatelů, kteří nám připravili na uvítanou pěkný raut, nás přivítaly i černé mraky na 
obloze. Při nástupu hráčů začal prudký déšť, který trval cca 15 minut, takže senátor Červíček neměl možnost provést čestný výkop. 
Vynikající hrací plocha deštěm nijak neutrpěla a obě mužstva předváděla pěkný fotbal a internacionálové si vytvářeli celou řadu 
gólových šancí, ale domácí brankář Vašata jich hodně pochytal. Před cca 500 spokojenými diváky stříleli góly Kuchař a Sedláček. Po 
utkání se hráči fotili s diváky, debatovali s nimi a při pohoštění pod stanem podepisovali plakáty. Když jsme odjížděli z vydařené akce, 
tak zase začalo silně pršet… 
 

 
12.9.2020 TJ Baník Osek – KFI ČR  1 : 7 
Vyvrcholením oslav 100 let fotbalu v Oseku bylo utkání výběru domácích hráčů s mužstvem Klubu fotbalových internacionálů ČR. 
Hrálo se za pěkného počasí, na krásném trávníku před více jak 750 spokojených diváků, kteří měli možnost ocenit potleskem hráče 
obou mužstev. Domácí se snažili střídáním, pohybem a důrazem narušovat kombinační akce internacionálů, kteří ovšem měli ve svém 
středu dva ostrostřelce: Kuchař 4 a Kabyl 3 góly. Poštulka pochytal několik slibných šancí domácích a posledních 15 minut jsme 
dohrávali bez zraněného Jirky Sabou. Domácím se oslavy vydařily, hráči po utkání při gulášku a pivku podepisovali plakáty, debatovali 
s diváky a odjížděli jsme za zvukové zkoušky kapely Malé Divy…. 
 



 
19.9.2020  TJ Sokol Soběkury – KFI ČR  0 : 12 
V rámci pouťových slavností v obci bylo sehráno utkání domácího výběru s fotbalovými internacionály. V obci, kde na fotbal chodí    
20 -30 diváků, jich přišlo dle pořadatelů více jak 300 a viděli tucet krásných gólů. Domácí fanynky v dresech mohutně podporovaly své 
hráče, ale jim se nepodařilo proměnit ani ty nejvyloženější šance. Internacionálové převáděli svůj technický fotbal a diváci po 
krásných akcích viděli góly: Kincl a Kabyl po 4, Fořt 3 a Ondra 1. Po utkání obětaví pořadatelé připravili opékané uzené a pivko, hráči 
podepisovali plakáty a debatovali s diváky.  Pořadatelům se akce velice vydařila. 


