
SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO, o.s.  –  ODDÍL FOTBALU 

 
   16. ledna 2009 - BESEDA S KULATÝM MÍČEM 

 

V pátek 16. ledna 2009 se konala v Brně v klubu na Vodově ulice č. 35 od 17 hod. beseda 

s kulatým míčem. Na besedě byli fotbalisté a členové SKN Brno, aby shlédli vyhlášení 

nejlepšího fotbalisty, střelce a osobnosti roku 2008. Do klubu přišli také hosté a známí, 

celkem asi 50 osob. Zúčastnilo se hodně členů a hostů. Přítomni byli samozřejmě předseda 

SKN Brno Jiří Bělohlávek i místopředseda Roman Kaut a člen výkonného výboru Jiří 

Jungmann. Předseda oddílového fotbalu František Klofáč se nemohl zúčastnit z pracovních 

důvodů. Zahájení proběhlo v 17:30 hodin. Jako trenér oddílového fotbalu jsem přivítal 

všechny přítomné. 

 

Program besedy s kulatým míčem: 

1. Zahájení 

2. Činnost za minulý rok 2008 

3. Program na rok 2009 

4. Rozhodnutí na FSN 2009 

5. Vyhlášení nejlepšího fotbalisty, nejlepšího střelce a nejlepší osobnosti roku 2008 

6. Blahopřání k 80. narozeninám dlouholetého člena a fotbalisty Josefa Veselého 

 

Mluvil jsem o různých činnostech v roce 2008. Děkoval jsem všem fotbalistům za jejich 

úspěchy a za obsazení 3. místa ve FSN. Také jsem poděkoval za úspěchy v turnajích jak staré 

gardě, mladým hráčům, výkonnému výboru a oddílu za úspěchy týkající se fotbalové činnosti. 

Dále jsem hovořil o plánech a programu na rok 2009 a rozhodnutí FSN 2009. Výbor oddílu 

fotbalu rozhodl, že se nebudeme účastnit fotbalové soutěže neslyšících, protože máme málo 

hráčů a ostatní nemají zájem. Na stole jsem připravil 3 figurky (poháry) a 1 mosazný pohár. 

Dva pro nejlepší fotbalisty, jeden pro střelce a jeden pro osobnost roku 2008. Fotbalisté, 

členové i hosté netrpělivě čekali, kdo bude vyhlášen. Jako trenér jsem rozhodoval o 

umístěních hráčů a předával jsem poháry. 

 

Nejlepším střelcem roku 2008 se stal Daniel Mikula – 5 branek. 

Nejlepšími hráči 2008 se stali Jan Dvořáček a Kamil Kuchař – oba stejně 39 bodů.   

Osobností roku 2008 se stal Jan Šíma.  

 

Po vyhlášení a předání pohárů jsme pokračovali v besedě a předseda SKN Brno Jiří 

Bělohlávek předal paní Proboštové a paní Klofáčové dárek, za vyprané dresy. V klubu byl i 

nejstarší dlouholetý fotbalista a člen SKN Brno Josef Veselý, který měl 12. ledna 2009  80. 

narozeniny. Předseda SKN Brno a členové mu blahopřáli. Darovali jsme mu dárkový balíček 

a fotbalové červené dresy s potiskem na zádech – jméno Veselý a 80. Od pana Veselého 

obdrželi všichni fotbalisté, členové a hosté guláš, obložené talíře, chlebíčky a tři piva. Všichni 

jsme se pobavili a zavzpomínali jsme si na minulost.  

Také jsem moc chtěl poděkovat manželům Winklerovým, Rostislavu Sedlákovi, Janu 

Ryšánkovi, předsedovi Jiřímu Bělohlávkovi a své manželce za výpomoc v bufetu. Byli jsme 

spokojení, že vše proběhlo řádně a v klidu. 

                  

 

Napsal: trenér Radek Probošt 


