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Zpráva pro Valnou hromadu SKFČR konanou dne 28. 3. 2015 v Praze 

 

Vážené dámy a pánové, vážení delegáti, vážení hosté, 

dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky práce komise škol v minulém roce, roce 2014. 

 

Hlavní náplní práce komise škol je pořádání středoškolských soutěží v šestiboji, respektive osmiboji s 

názvem „O nejzdatnější mládež, nejzdatnější střední školu. Soutěž je koncipována tak, aby porovnala 

sportovní všestrannost, silové, rychlostní a vytrvalostní schopnosti v soutěži jednotlivců i týmů děvčat 

a chlapců jednotlivých škol. V minulém roce, kdy jsem tuto komisi převzal, bylo na samotnou soutěž 

bohužel velmi málo času díky slabší činnosti bývalého předsedy, přesto se podařil zachovat soutěžní 

model z minulých let, kdy bylo uspořádáno nejdříve kolo internetové a následovalo Mistrovství České 

republiky. Soutěž byla tak co do počtu účastníků mírně komornější, než předchozí ročníky, ale na 

konečné účasti se podepsala i lokalita mistrovství České republiky, které se uskutečnilo v České Lípě. 

Ekonomická situace ve školství není dobrá, proto se řada moravských škol omluvila z důvodu 

nedostatku financí na cestování. 

 

Na Mistrovství ČR, které se uskutečnilo, dne 12. června 2014 na Základní škole Sever v České Lípě 

byly pozvány školy, které se v internetovém kole umístily nejvýše. Finálového kola se tedy nakonec 

zúčastnily 3 střední školy, všechny přivezly nejúspěšnější družstva dívek i chlapců. V soutěži škol 

zvítězila stejně jako v minulém roce Obchodní akademie Česká Lípa, i v soutěži jednotlivců dominovali 

studenti z České Lípy, o pár bodů před studenty z Havlíčkova Brodu. Nejúspěšnější družstva i 

jednotlivci získali hodnotné ceny od svazových sponzorů, medaile, diplomy a poháry věnoval SKFČR. 

Podrobné výsledky a všechny potřebné informace jsou tradičně uveřejněny na svazových stránkách 

www.SKFCR.cz. 

 

Pro tento rok jsem zvažoval, zda neuspořádám nový formát soutěží středních škol včetně soutěží 

mistrovství Čech a Moravy, ale zatím se nepřihlásilo potřebné množství subjektů. 25 škol je stále ještě 

nedostatečný počet pro uskutečnění takového rozsahu soutěží, proto je letos soutěžní model 

nastaven stejně jako v již zmiňovaném roce 2014. Po dohodě s řediteli a zástupci soutěžících škol, 

jsem ale udělal změny v termínech našich soutěží, aby jim lépe vyhovovaly termíny pro akce konané v 

tělocvičnách i následně venkovních hřištích.  

 

Proto kolo internetové, z kterých budou nejlepší školy pozvány na Mistrovství České republiky, 

úspěšně proběhlo již na přelomu února a března. V současné době, kdy píši tuto výroční zprávu, se 

počítají výsledky a rozesílají pozvánky na letošní MČR, které se uskuteční v Brně, dne 23. dubna 

2015.  
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Výše zmíněné akce a výsledky v komisi škol nejsou jen moje práce. Chtěl bych velmi poděkovat za 

spolupráci Martinu Loudovi a Jirkovi Prudilovi. Martin je můj tabulkový génius i rádce a spolu s Jirkou 

se také aktivně podíleli na hladkém průběhu loňské mistrovské soutěže.  

 

Na závěr mé zprávy mi ještě dovolte potvrdit skutečnost, že soutěže pořádané komisí škol mají smysl. 

Je třeba si uvědomit, že soutěží pro dnešní méně sportovně zaměřenou mládež není mnoho a jejich 

pestrost se omezuje především na míčové hry. Náš silový osmiboj ale pomáhá rozvíjet nejen 

individuální všestrannost, ale také týmového ducha. Dále především soutěže dělají SKFČR dobré 

jméno u široké, nejen sportovní, veřejnosti. V neposlední řadě bych rád uvedl, že jsem po loňském 

MČR škol ve spojení s několika sportovci, kteří se budou chystat na naše kulturistické, nebo fitness 

soutěže, takže i díky komisi škol se může rozvíjet členská základna SKFČR. 

Děkuji Vám za pozornost 

 

       Luboš Koumal 

       předseda Komise škol SKFČR 


