Tisková zpráva
SYNER ŠKOLÁM
V první den soutěže padl rekord

Liberec – Dvoudenní akce v areálu liberecké ZŠ Dobiášova – 6. ročník sportovně vědomostní soutěže místních
základních škol – SYNER školám začala dnes a vyvrcholí v pátek 5. června odpoledne vyhlášením vítězů.
Soutěž, jejímiž pořadateli jsou Statutární město Liberec a ZŠ Dobiášova tradičně zaštiťuje stavební
společnost SYNER, s.r.o., jakožto hlavní partner celého programu.
„Před šesti lety na půdě naší školy vznikla tradice a jsem nesmírně rád, že se ji podařilo zachovat i v dnešní
době,“ uvedl ředitel pořádající školy Ivo Svatoš a pokračoval: „Školy v Liberci už s akcí počítají a i ty nepřímo
sportovně zaměřené se k nám těší.“ Na to reagovali netrpěliví soutěžící potleskem, který doprovázel
představování dalších hostů, mezi nimiž byli náměstek libereckého primátora Ondřej Červinka, výkonný
ředitel SYNER Robert Špott, a dvojice profesionálních sportovců v podání sambistky Simony Vokurkové a
výškaře Jaroslava Báby.
Aby zahájení dostálo všem tradicím soutěže, děti doprovodily dvojici sportovců k místu, kde za chvíli samy
začaly sbírat první body. Zde si skok do dálky vyzkoušelo duo Vokurková – Bába. Jako první se rekord
soutěže, který dosud za výkon 285 cm držel basketbalista Tomáš Šustek, pokusila překonat Simona
Vokurková, která skočila 187 cm. „Sice mě skákání živí, ale než písek je mi bližší žíněnka s laťkou,“ komentoval
před svým výkonem Bába, který dopadl na značku 300 cm a tím se mu podařilo zdolat dosavadní rekord. Poté
se už naplno rozjely jednotlivé disciplíny, mezi něž se řadí člunkový běh, florball, vybíjená, ale také klání mezi
učiteli. Discipliny jsou šity na míru věkovým kategoriím soutěžících.
„Je skvělé, že se školy zapojují a že se opět zúčastňují všechny, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Liberec. Je jich 20," pochvaloval si náměstek primátora Ondřej Červinka nasazení malých i velkých závodníků.
Spokojenost s účastí byla patrná i na výkonném řediteli SYNER Robertu Špottovi, který soutěž viděl jako
čerstvý šéf firmy na vlastní oči poprvé. „Má to spád, děti jsou zdravě dravé, a to mě ujišťuje, že vynakládáme
prostředky na akci, která má smysl. Motivujeme školy, motivujeme děti a tím snad i rodiče, aby své ratolesti
podporovali v činnostech, které je baví a z jejich potomků se stávají ostřílení jedinci, ale se smyslem pro
tým,“ zhodnotil soutěž ředitel Špott.
Z původně malé záležitosti, kterou generální partner soutěže inicioval jako jednu z mnoha jím dotovaných akcí
pro mládež se stal turnaj, jehož rozpočet se blíží částce 400 tisíc korun. Ten pokrývá z více jak poloviny
odměny pro všechny školy v podobě šeků a další hodnotné dárky a dále zhotovení pohárů, medailí, diplomů,
občerstvení a pitný režim pro soutěžící nebo zajištění kvalifikovaných rozhodčích z řad vysokoškolských
studentů katedry tělesné výchovy a sportu Technické univerzity Liberec.
Podle zástupců hlavního partnera soutěže se tato akce stala nedílnou součástí projektů podporujících sport
ze strany SYNER, který od svého založení v roce 1991 do něho investoval k 380 miliónům korun, z nichž
většina zůstala klubům, jednotlivcům, profesionálům a amatérským sportovcům v regionu Liberecký kraj.
Vedle bodovaných disciplín na děti první den čekaly ukázky judistického a karatistického umění, gymnastické
sestavy, přehlídka vojenské techniky a možnost vystřelit si ze vzduchové pušky nebo pistole. Slavnostní
vyhlášení vítězů se uskuteční v pátek.
Martin Korych
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