
SOŠ OOM Brno nejlepší v ČR 

V posledním desetiletí vzrůstá mezi sportovní veřejností popularita a sledovanost "nové" 

podoby nejrozšířenější kolektivní hry - futsalu. Svědčí o tom i 7. ročník soutěže pořádané 

Českomoravským fotbalovým svazem - Středoškolská futsalová liga (SFL), v tomto roce pod 

názvem generálního sponzora Provident Financial Cup 2007/2008. 

Počet středoškolských týmů, které bojují o celkové vítězství, rok od roku roste. Letošního 

ročníku se zúčastnilo přes tři sta chlapeckých mužstev a šedesát družstev dívek. Střední 

odborná škola ochrany osob a majetku Brno dosáhla letos mimořádného úspěchu. Chlapci 

zůstali krůček od čtyřčlenného republikového finále (vzhledem k nejhoršímu skóre ze 

vzájemných zápasů tří týmů ve finále "východu" republiky), a obsadili tak pomyslnou pátou 

příčku celostátní soutěže. Dívky, které již třikrát obsadily druhé místo (v prvním, druhém a 

pátém ročníku), vybojovaly v SFL historické vítězství! Dlužno dodat, že je to vůbec první 

celorepublikový triumf naší školy v oblasti sportu v její patnáctileté historii. Na našem kontě 

jsou stříbrná a bronzová umístění ve florbale, šplhu, silovém víceboji a zmíněném futsale, ale 

"zlato" nám až dosud chybělo. 

Cesta za titulem začala dvěma vítězstvími v prvním kole s SOŠ Bystřice nad Perštejnem (7:0) 

a s Gymnáziem Hustopeče (4:1). Tradičně psychicky nejnáročnější je boj o jediné postupové 

místo z jihomoravské divize, kde se nám povedlo přehrát SZŠ Zlín (3:0) a herně velmi 

kvalitní tým SOŠ Otrokovice (4:1). Relativně nejsnadnější záležitostí bylo konferenční finále 

"Východ". V jeho průběhu jsme neobdrželi ani branku a soupeřky jsme porazili těmito 

výsledky: SPŠK Bechyně 3:0, Gymnázium Pardubice 7:0 a SŠ Nový Jičín 3:0. 

Třináctý den měsíce května 2008 nám přichystal republikové finále v městské hale na Vodově 

ulici v Brně. V semifinále nás čekala SOŠ Kladno a po bojovném výkonu jsme dosáhli 

letošního osmého vítězství v poměru 6:2. Souboj o celkové prvenství s Gymnáziem Nová 

Paka přinesl vyrovnaný první poločas, jenž skončil výsledkem 3:3. Ve druhém poločase se 

nám podařilo výbornou obranou eliminovat nejlepší hráčku soupeře a dovést dramatický 

zápas k závěrečnému hvizdu rozhodčího s výsledkem 6:3. K vítězství největší měrou přispěly 

skvělými kombinacemi útočnice Zdeňka Hekelová a Kristýna Šimková, v obraně bezchybná 

Barbora Pavelcová a jistými zákroky v brance Veronika Růžičková. 

Poděkujme tedy děvčatům za vynikající úspěch i reprezentaci školy a popřejme celému týmu 

mnoho štěstí při obhajobě titulu v příštím roce. 

 

http://www.fotbal.cz/c/futsal/dom/Futsal-SFL/index.asp

