V Ostrav dne 20. únor 2010
Vážené dámy a pánové,
Dovolte mi, abych Vás seznámil se svou prací v roce 2009. Na úvod p ipomínám, že na
lo ské valné hromad konané v Litomyšli, jsem k vedení komise škol p evzal i vedení komise
sportovn technické. V prvé ad Vás seznámím s prací komise škol, dále s prací komise
sportovn technické v roce 2009 a záv rem shrnu mé p sobení v celém volebním období.
Hlavní náplní práce komise škol je po ádání st edoškolské sout že v osmiboji s názvem „O
nejzdatn jší mládež, nejzdatn jší školu SŠ, SOŠ, OU a ISŠ“. Model sout že je uspo ádán do
dvou základních kol – moravské a eské, z kterých se postupuje na Mistrovství R, kde se
utkají nejlepší školy z ech a Moravy.
Díky nelehké finan ní situaci SKF R jsem však musel p istoupit k redukci sout ží. Komise
školské mládeže v roce 2009, proto vyhlásila pouze Mistrovství eské republiky „O
nejzdatn jší mládež, nejzdatn jší školu SŠ, SOŠ, OU a ISŠ“. Místo konání elákovice
budova Základní školy, J. A. Komenského 414, datum 15. duben 2008. Sout ž zaštítilo a
áste n finan n podpo ilo m sto elákovice, ceny pro sout žící v novala, stejn jako
v každém ro níku spole nost Nutrend – partner svazu. Tímto si dovoluji pod kovat obou
zmi ovaným subjekt m za podporu.
Mistrovství R se zú astnilo celkem 12 škol družstva chlapc p ijela ze všech škol, d v ata
utvo ila 9 družstev. Mezi chlapci vyhrálo Gymnázium AŠ, mezi d v aty Gymnázium
Chomutov. Podrobné výsledky sout že jsou zve ejn ny na internetových stránkách SKF R.
Zde upozor uji na vzr stající zájem o tuto sout ž, v roce 2008 se ú astnily celkem 4 školy s 6
družstvy, v roce 2009 p ijelo škol 12, družstev 21. Vzr stající po et p ihlášených škol
potvrzuje mé tvrzení z lo ské zprávy, kdy jsem byl p esv d en o tom, že o tuto sout ž je
zájem, že tato sout ž d lá SKF R dobré. Model pro tento a následující roky je uspo ádání
oblastních „internetových“ kol, s postupem do kola moravského a eského, vyvrcholením celé
sout že je Mistrovství R.
Výše zmín né výsledky bych v komisi škol sám nedosáhl. Dovolte mi proto, abych ve své
zpráv rovn ž pod koval svým koleg m v komisi Mirek Tichý, Martin Louda, Jirka Prudil,
Jirka Patyk. Prvn jmenovaný Mirek Tichý zajistil technické zázemí a základní vybavení
nutné k po ádání sout že, druhý jmenovaný Martin Louda poskytl sout ži „po íta ový“
mozek. Své dlouholeté zkušenosti a pomocnou ruku mi rovn ž podal Jirka Prudil. Velkou
oporu jsem cítil v ekonomovi svazu Jirkovi Patykovi Všichni jmenovaní se aktivn podíleli na
hladkém pr b hu sout že. Toto je rovn ž tým lidí s kterými pracuji i na p íprav dalšího
ro níku.
V úvodu jsem rovn ž zmínil, že jsem v roce 2009 jsem vedl komisi sportovn technickou.
Došlo k odstoupení p edsedy komise Radka ejky, výkonný výbor byl zúžen na 5 len ,
protože bylo nutné zajistit chod sout ží a seminá e rozhod ích zajistil jsem fungování komise.
Úsp šn prob hl seminá rozhod ích ve Zbýšov , rovn ž byly úsp šn zorganizovány jarní i
podzimní sout že. B hem roku bylo ešeno mnoho b žné provozní práce. Zde op t d kuji za
spolupráce Jirkovi Prudilovi. Ke STK na záv r uvádím, že se nebudu ucházet o tuto funkci
v nadcházejícím volebním období.
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Na záv r mi dovolte upozornit na skute nost, že vzestupný zájem o výše uvedené sout že je
d kazem toho, že sout že po ádané komisí školské mládeže mají smysl. Je t eba si uv domit,
že sout že d lají SKF R dobré jméno u široké, nejen sportovní, ve ejnosti, z toho d vodu
kandiduji na funkci v této komisi i v nadcházejícím volebním období. Doufám, že finan ní
krize, která zasahuje postupn všechny okruhy našeho života pomine. Cílem v následujících
ro ních je po ádání postupových oblastních kol , do kterých bude zapojeno podstatn v tší
množství škol.

Tomáš Dluhoš
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