Liberec 26. června 2014

Tisková zpráva
Mistři republiky ve vybíjené ze ZŠ Dobiášova
se na radnici pochlubili pohárem
Děti 4. a 5. tříd ZŠ Dobiášova, které skvěle reprezentovaly Liberec na republikovém finále AŠSK ve
vybíjené, přivítal ve středu 25. června v obřadní síni radnice náměstek primátorky Kamil Jan
Svoboda.
Obrovské úspěchy na českém i mezinárodním poli slaví v posledních měsících děti z libereckých
základních škol. Ten poslední si připsaly dva týmy žáků 4. a 5. tříd ZŠ Dobiášova, které postoupily do
republikového finále Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) ve vybíjené, které se konalo ve dnech
2. – 4. června v areálu Koupaliště a kempu Pecka. A co víc, jeden z týmů liberecké školy národní soutěž
senzačně vyhrál.
„Do republikového finále se naši žáci probojovali už popáté, ale dosud ještě nikdy nestáli na stupních
vítězů. Letošní úspěch je proto fantastický a samozřejmě jsme z něj obrovsky nadšení. Dětem a oběma
paním učitelkám, které naše týmy vedly, musím poděkovat za to, jak skvěle letošní ročník zvládly. Zvlášť
když naše druhé družstvo, které skončilo na pěkném sedmém místě, mělo před finále smůlu na
zranění,“ uvedl ředitel ZŠ Dobiášova Ivo Svatoš, který náměstkovi primátorky Kamilu Janu Svobodovi
poděkoval za pozvání do obřadní síně, kam dorazili žáci obou týmů, obě paní učitelky a také rodiče a
příbuzní žáků.
Náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda dětem a paním
učitelkám především poděkoval za skvělou reprezentaci města. „Věřím, že radost, kterou jste si přivezli,
předáte každému, s kým ji budete sdílet a komu budete vyprávět své zážitek. Přeji vám, aby se vám i
nadále dařilo takto fantasticky reprezentovat naše město,“ komentoval Kamil Jan Svoboda.
A že republikové vítězství byl zážitek vpravdě nezapomenutelný, potvrdila i učitelka Ivana Prchalová,
která vedla vítězný tým. „Pro mě to byl vůbec nejkrásnější zážitek v kariéře a dětem strašně moc děkuji,
že mi tento skvělý zážitek umožnily,“ poznamenala v obřadní síni radnice dojatá paní učitelka.

Video, shrnující republikové finále soutěže, si můžete prohlédnout na: http://vimeo.com/98255384
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