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18. ledna 2008  -  BESEDA S KULATÝM MÍČEM 

                                                        

                                                          

 

 

V pátek 18. ledna 2008 se konala v Brně v klubu, Vodova 35 od 17 hod. beseda s kulatým 

míčem. Pozváni byli fotbalisté a členové SKN Brno, aby shlédli vyhlášení nejlepšího 

fotbalisty, střelce a osobnosti roku. Do klubu přišli také hosté a známí, celkem asi 50 osob. 

Měl jsem opravdu radost, že se zúčastnilo tolik členů a hostů. Přítomni byli samozřejmě i 

místopředseda Roman Kaut a členové výkonného výboru Jiří Jungmann a Jitka Mazuchová. 

Předseda SKN Brno Jiří Bělohlávek se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. 

Zahájení proběhlo v 17:30hod. Předseda oddílového fotbalu František Klofáč přivítal všechny 

přítomné.  

 

Program besedy s kulatým míčem:  

1. Zahájení 

2. Činnost za minulý rok 2007 

3. Program na rok 2008 

4. Přestávka 

5. Diskuse 

6. Vyhlášení fotbalisty, střelce a osobnosti roku 2007 

7. Závěr 

 

Hovořil jsem o různých činnostech v roce 2007. Velmi jsem děkoval všem fotbalistům za 

úspěchy ve finále, hlavně za obsazení 2. místa ve FSN. Také výkonnému výboru a oddílu za 

úspěchy týkající se fotbalové činnosti.  

Dále jsem hovořil o plánech a programu na rok 2008.  

Potom byla přestávka, kde se rozdávalo všem fotbalistům a členům SKN Brno jídlo a jedno 

pivo zdarma. Také bych chtěl poděkovat Standovi Dvořákovi, Pavlu Bartošovi a Michalu 

Cibulovi za výpomoc v bufetu. 

Po přestávce jsme připravili na stůl 7 mosazných figurek (poháry). Tři pro nejlepší fotbalisty, 

tři pro střelce a jeden pro osobnost roku. Fotbalisté, členové i hosté netrpělivě čekali, kdo 

bude vyhlášen. Jako trenér jsem rozhodoval o umístěních hráčů. Předseda oddílového fotbalu 

František Klofáč předal mosazné figurky za 1. - 3. místa.  

 Nejlepším střelcem roku 2007 se stal Jan Dvořáček – 7branek, 2. místo obsadil 

Zdeněk Pavelka – 3branky a 3. místo Tomáš Mundok – 2branky. 

 Nejlepším hráčem se stal Daniel Mikula 28 bodů, 2. místo obsadil Marián Pavlačka 

27 bodů a 3. místo Libor Buchta 26 bodů. 

 Osobností roku se stal Michal Racek. 

Marián Pavlačka se nemohl zúčastnit z pracovních důvodů a Libor Buchta přišel až později ve 

večerních hodinách. 

Po vyhlášení a předání pohárů jsme pokračovali a bavili se, až do 23 hod. Byli jsme 

spokojení, že vše proběhlo řádně a v klidu.    

    

          

 

                                                                                             Napsal:  trenér Radek Probošt 


