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ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU SKFČR 2013
Tomáš Dluhoš
Předseda Komise škol SKFČR
Následující text byl určen pro delegáty Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republiky,
která se konala 16. března 2013 v Praze.
Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky práce Komise škol v letech 2011 a 2012 a následně
představil plán pro letošní rok 2013.
Hlavní náplní práce Komise škol je pořádání středoškolské soutěže v osmiboji s názvem „O
nejzdatnější mládež a nejzdatnější školu SŠ, SOŠ, OU a ISŠ“. Soutěž je koncipována tak, aby
srovnala všestranné silové, rychlostní, vytrvalostní a dovednostní schopnosti v soutěži jednotlivců i
týmů dívek a chlapců.
V roce 2012 jsem zachoval soutěžní model z minulých let, kdy bylo uspořádáno nejdříve kolo
internetové, následovalo Mistrovství České republiky na které byly pozvány školy s nejlepšími
výsledky v internetových kolech. Mistrovství ČR se uskutečnilo již tradičně v Čelákovicích v budově
Základní školy, J. Komenského 414 a to 13. června 2012.
V soutěži družstev dívek vyhrálo Gymnázium Chomutov, mezi chlapci bylo nejlepší družstvo OA
Česká Lípa, celkovou nejlepší školou v roce 2012 se stalo gymnázium Chomutov. Nejlepší družstva
získala hodnotné ceny, které věnoval SKFČR. Soutěž částečně finančně podpořilo město Čelákovice,
tímto mu za finanční pomoc děkuji.
Podrobné výsledky a všechny potřebné informace jsou uveřejněna na svazových stránkách SKFČR.
V roce 2011 bohužel byla soutěž s ohledem na celkovou finanční situaci SKFČR zrušena. Pro tento
rok je soutěžní model nastaven stejně jako v již zmiňovaném roce 2012, tedy kolo internetové, ze
kterého budou nejlepší školy pozvány na Mistrovství České republiky, kde se družstva utkají o
hodnotné ceny.
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V těchto dnech se uzavírají přihlášky do internetového kola, které bude zahájeno následující pondělí
(tzn. 18. března 2013), kolo bude ukončeno 30. dubna 2013. V polovině června proběhne mistrovství
České republiky, na které budou pozvána družstva s nejlepšími výsledky. Tento model se osvědčil a
počet zaslaných přihlášek svědčí o tom, že je nastaven dobře.
Výše zmíněné výsledky bych v Komisi škol sám nedosáhl. Dovolte mi proto, abych ve své zprávě
rovněž poděkoval svým kolegům v komisi – Martinu Loudovi a Miroslavu Tichému. Oba jmenovaní se
aktivně podíleli na hladkém průběhu soutěže. Pomocnou ruku v místě konání soutěže rovněž podala
Michaela Růžičková a Martin Jebas.
Na závěr mi dovolte upozornit na skutečnost, že vzestupný zájem o výše uvedené soutěže je
důkazem toho, že soutěže pořádané Komisí škol mají smysl. Je třeba si uvědomit, že soutěže dělají
SKFČR dobré jméno u široké, nejen sportovní, veřejnosti.
Děkuji za Vaši pozornost.
……………………………………
Tomáš Dluhoš
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