
ZŠ, MŠ a PŠ Kolín a SPMP Kolín 

vyhlašuje 19. ročník 

HER PRO RADOST 

KOLÍN – LÉTO 2022 
Datum konání:  

21. 6. 2022 
Místo konání:  Kolín V, ul. Brankovická – atletický stadion Mirka Tučka  

Z nádraží autobusem č. 3 na zastávku „Zimní stadion“ a odtud asi 300 m.  

Od zastávky Zimní stadion Vás budou již navádět směrovky.   

 

Program:   8:15  - 9:00 hod. – prezence  (do 8:15 bude celý areál uzavřen) 

 9:00 hod.   – slavnostní zahájení    

 9:10 – 12:20 hod. – atletické závody    

 12:25 – 13:00   – vyhlášení vítězů a slavnostní  

        zakončení her  

Účastníci závodu: max. 25 žáků ze základní školy speciální, speciální mateřské školy  

či praktické školy dvouleté nebo jednoleté (chlapci i dívky), klienti ústavů či stacionářů.  

Akce je zaměřená na osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Vozík, 

chodítko či osobní asistence nejsou překážkou pro účast.    

 Sportovní disciplíny: běh na 60m  

skok daleký  

hod míčkem či kuželkou  

běh na 400m   

překážková dráha pro závodníky na vozíku   

či s chodítkem  

Není podmínkou, aby každý závodník absolvoval všechny disciplíny Jednotlivé disciplíny je 

možné namodifikovat tak, aby je každý zvládl.  



Na místě bude několik dobrovolníků, kteří budou pomáhat osobám s těžším postižením. 

Účastníci soutěží budou mít své sportovní oblečení.   

(Z důvodu velké počtu účastníků nejsme schopni zajistit šatny.) 

V každé disciplíně budou vyhodnoceni tři nejlepší závodníci a závodnice.  

 

Již tradičně bude v závěru her každý účastník vyhlášen a odměněn zlatou medailí a 

malou cenou. U nás je prostě každý vítěz. 

 

Doprovodný program:  

 skákací hrad 

 lukostřelba 

 veslování 

 handbike trenažéry 

 zvířatka z farmy Miskovice 

 kadeřnický salón 

 zmrzlina pro všechny zdarma 

 sázková kancelář  

 možná přijede i Harley Davidson 

 

 

Na všechny soutěžící, rodiče, učitele, vychovatele a všechny ostatní se už teď těší náš 

tradiční maskot a celý pořadatelský tým. 

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu „tomas.kriva@zskolin.cz“ do čtvrtka 9. 6.2022. 

Na přihlášku uveďte:  název organizace  

jména soutěžících a ročník jejich narození      

počet učitelů, asistentů či vychovatelů      

kontaktní telefon      

poznámku u soutěžících na vozíku či s chodítkem  

přibližný počet osob, které nebudou soutěžit  

nejzazší dobu, kdy musíte opustit atletický stadion 

(z důvodu odchodu na vlak, bus atd.)  

Veškeré dotazy týkající se této akce můžete posílat na výše uvedený e-mail, případně řešit na 

tel. čísle 607277907. 

Kontakt:  Mgr. Křiva Tomáš – hlavní pořadatel    

tomas.kriva@zskolin.cz  

tel. 607277907  

 

ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, Kutnohorská 179     

723394099  

reditelstvi@zskolin.cz 


