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Zpráva předsedy Komise škol Tomáše Dluhoše  
pro Valnou hromadu Svazu kulturistiky a fitness ČR 

26. března 2011, Jihlava 

 

Vážené dámy a pánové, 

 

dovolte mi, abych Vás seznámil se svou prací v roce 2010. 

 

Hlavní náplní práce komise škol je pořádání středoškolské soutěže v osmiboji s názvem „O 

nejzdatnější mládež, nejzdatnější školu SŠ, SOŠ, OU a ISŠ“. 

 

Vzrůstající počet přihlášených škol potvrzuje mé tvrzení z loňské zprávy, kdy jsem byl přesvědčen o 

tom, že o tuto soutěž je zájem, že tato soutěž dělá SKFČR dobré jméno. Proto jsme pro rok 2010 a 

následující zvolili model, kdy jsou uspořádána  oblastní „internetová“ kola s postupem do kola 

moravského a českého, vyvrcholením celé soutěže je Mistrovství ČR. 

 

Bohužel vzhledem k nelehké finanční situaci SKFČR jsem však musel přistoupit k redukci soutěží. 

Proto byla uspořádána internetová kola, ze kterých nejlepší školy postoupily rovnou na  Mistrovství 

České republiky, které se, stejně jako rok předchozí konalo v Čelákovicích, budova Základní školy, J. 

A. Komenského 414, datum 26. květen 2010. Soutěž zaštítilo a částečně finančně podpořilo město 

Čelákovice, ceny pro soutěžící věnovala, stejně jako v každém ročníku, společnost Nutrend. Tímto si 

dovoluji poděkovat obou zmiňovaným subjektům za podporu. 

 

Mistrovství ČR se zúčastnilo celkem 5 nejlepších pozvaných škol. Mezi chlapci vyhrálo družstvo 

Gymnázium Olomouc, soutěž družstev děvčat Gymnázium Chomutov. Nejúspěšnější školou se stalo 

Gymnázium Chomutov, které je stálým účastníkem. Podrobné výsledky soutěže jsou zveřejněny na 

internetových stránkách SKFČR. 

 

Výše zmíněné výsledky bych v komisi škol sám nedosáhl. Dovolte mi proto, abych ve své zprávě 

rovněž poděkoval svým kolegům v komisi: Miroslav Tichý, Martin Louda, Jiří Prudil. Prvně jmenovaný 

Miroslav Tichý zajistil technické zázemí a základní vybavení nutné k pořádání soutěže, druhý 

jmenovaný - Martin Louda - poskytl soutěži „počítačový“ mozek. Své dlouholeté zkušenosti a 

pomocnou ruku mi rovněž podal Jiří Prudil. Všichni jmenovaní se aktivně podíleli na hladkém průběhu  

soutěže. Toto je rovněž tým lidí, se kterými pracuji i na přípravě dalšího ročníku. 

 

Na závěr mi dovolte upozornit na skutečnost, že vzestupný zájem o výše uvedené soutěže je 

důkazem toho, že soutěže pořádané komisí školské mládeže mají smysl. Je třeba si uvědomit, že 
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soutěže dělají SKFČR dobré jméno u široké, nejen sportovní, veřejnosti. Doufám, že finanční krize, 

která zasahuje postupně všechny okruhy našeho života, pomine. Cílem v následujících ročních je 

pořádání postupových oblastních kol, do kterých bude zapojeno podstatně větší množství škol. 

 

Děkuji za Vaši pozornost 

 

Tomáš Dluhoš 
předseda Komise škol SKFČR 


