V Liberci 23. května 2013

Tisková zpráva
Olympionička Zita Frydrychová si zaskákala
na ZŠ Dobiášova. Tentokrát do dálky
Jubilejní 10. ročník sportovně vědomostního klání libereckých základních škol Syner školám ve
čtvrtek 23. května odstartoval v areálu ZŠ Dobiášova. Skok do dálky si vyzkoušely také dvě
sportovní hvězdy, liberecký motocyklový závodník, několikanásobný účastník Rallye Dakar David
Pabiška a úspěšná trampolínistka, účastnice olympijských her v Londýně, liberecká rodačka Zita
Frydrychová.
Družstva z celkem osmnácti libereckých základních škol, což představuje přes přes 500 dětí, se sešla
na společném sportovně vědomostním klání Syner školám. Na ZŠ Dobiášova začal ve čtvrtek 23.
května jubilejní, už desátý ročník této oblíbené akce. Jejím vyhlašovatelem je Statutární město
Liberec, hlavním organizátorem ZŠ Dobiášova a generálním partnerem společnost Syner.
„Mám rád tradice. Proto mě moc těší, že tato sportovně vědomostní soutěž patří už dávno mezi
tradiční akce v Liberci. K jejímu jubileu bych jí popřál, aby ještě hodně let přinášela spoustu zábavy a
radosti libereckým školákům,“ řekl náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda.
Děti soutěží v areálu ZŠ Dobiášova v několika disciplínách, ve štafetě, člunkovém běhu, vybíjené a
florbalu. Současně musejí ale zvládnout také vědomostní test. „Už zhruba tři roky je jednou
z vědomostních disciplín také sudoku. Obtížnost je samozřejmě odstupňovaná podle věku školáka,“
uvedl mluvčí společnosti Syner s.r.o. Ondřej Paclt. „Dětem jsme nachystali také několik nesoutěžních
disciplín, například přetahovanou lanem nebo prokusování se koláčem, kdy se vítězem stane ten, kdo
se nejrychleji prokouše do středu megakoláče,“ dodal.
O exhibiční skok do dálky se pokusili dva známí liberečtí sportovci, motocyklista a jezdec Rallye Dakar
David Pabiška a trampolínistka Zita Frydrychová, účastnice olympiády v Londýně. „Obávám se, že to
moc velká sláva nebude. Spíš skáču do výšky než do dálky,“ žertovala před svým skokem Zita
Frydrychová. Humor neopouštěl ani Davida Pabišku. „Zásadně skáču vždycky tak, aby mě mohli
všichni přeskočit,“ prohlásil motocyklový závodník, držitel několik Cen Fair Play.
Někteří z malých sportovců se neúčastnili soutěže na ZŠ Dobiášova poprvé. Jedním ze „starých
matadorů“ byl třeba Adam Holub, žák 4. třídy ZŠ Česká. „Akce se nám všem líbí, hodně,“ řekl s tím, že
je letos na soutěži už potřetí. „Vloni jsme se jako škola umístili na 5. místě. Letos se chceme pokusit o
medaili,“ dodal.
K atrakcím prvního soutěžního dne patřila i autogramiáda fotbalistů Slovanu Liberec. Soutěž bude
trvat dva dny. Nejúspěšnější sportovci soutěže by měli být známí v pátek 24. května odpoledne.
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