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Tisková zpráva 
Sportovní a vědomostní soutěž 

školáků po dvou letech vstala z popela 
 

Atletický ovál a venkovní hřiště ZŠ Dobiášova opět po dvou letech zaplnily sportující děti 
z libereckých základních škol. Na v minulosti oblíbenou akci Syner školám navázala totiž nová 
sportovně vědomostní soutěž, které se jako pořadatel ujala právě ZŠ Dobiášova. Sportovní klání 
školáků začalo ve čtvrtek 21. května. 
 
Změřit vzájemně své síly na hřišti, ale také nad testem ze základních vědomostí o Liberci i celé České 

republice, se sjelo na 450 dětí z patnácti základních škol. Mezi nimi byly například ZŠ Broumovská, ZŠ 

Křižanská, ZŠ náměstí Míru, ZŠ Husova nebo ZŠ Jabloňová. Barvy své školy samozřejmě hájili také malí 

sportovci z domácí ZŠ Dobiášova. 

Soutěž podobně jako její předchůdkyně potrvá dva dny až do pátku 22. května, kdy budou nejlepší tři 

družstva v každé kategorii odměněna diplomy, poháry, medailemi a šeky na nákup drobného 

sportovního vybavení. K tomu si každá škola, která se akce zúčastnila, odveze míč na košíkovou a 

fotbal. Vyhlášení vítězů je naplánováno na 12.30 hodin. 

„Akce Syner školám dosáhla deseti ročníků. Školy byly na soutěž zvyklé a děti i učitele mrzelo, když se 

vloni nekonala. Proto jsme si řekli, že ji zkusíme obnovit a díky podpoře města Liberce i několika 

sponzorů se nám to nakonec podařilo,“ poznamenal za pořádající ZŠ Dobiášova ředitel Ivo Svatoš. 

„Kdyby školám soutěž nechyběla, nepřihlásilo by se jich do prvního ročníku obnoveného sportovního 

klání tolik. Mám z toho radost,“ doplnil s tím, že hlavním cílem nové soutěže, jejíž název teprve 

pořadatelé vymýšlejí, je přilákat k pohybu a sportování více dětí. 

Školáci se předvedli v několika kategoriích, rozdělených podle jejich věku. Zdolávali stejné disciplíny 

jako dřív, například skok do dálky z místa, člunkový běh nebo turnaj ve vybíjené či florbale. Body 

svým družstvům pomáhali sbírat také učitelé, kteří se spolu utkali ve volejbalovém doublu a střelbě 

do florbalové branky. 

„Takhle soutěž vždycky měla smysl a má jej i nyní. Děkuji řediteli ZŠ Dobiášova, že akci obnovil, a že 

myšlenka sportovně vědomostní soutěže bude díky tomu dál žít,“ poznamenal náměstek primátora 

pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr, když přál všem sportovcům hodně štěstí 

a hru fair play. 

Vědomostní část obsahovala vedle testu ze základních znalostí o městě a České republice také soutěž 

v sudoku, rozdělenou podle obtížnosti do několika kategorií. Školáci si ovšem sportovní a vědomostní 

klání užívali bez ohledu na to, zda mají naději stanout na stupních vítězů. „Líbí se mi tady. Nejvíc se 

těším na štafetu,“ řekla osmiletá Helena Rázková ze ZŠ Na Výběžku. 



Marta Feixová, vychovatelka ze stejné školy, prozradila, jak se děti na akci těšily a že dopředu 

trénovaly jednotlivé disciplíny. „Účastníme se soutěže od začátku, od prvního ročníku, kdy tady bylo 

jenom osm škol. Jsme malá škola, nepřijeli jsme sbírat ceny, ale spíš si to užít. Vždycky jsme se 

v hodnocení umístili někde uprostřed,“ podotkla Marta Feixová. „Je fajn, že děti reprezentují svoji 

školu, budují si i touto soutěží k ní vztah. Důležité také je, že se zde předvedou před ostatními a že se 

sejdou s kamarády z jiných škol,“ dodala. 
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