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Praha, 2.6.2010 
 
5. SPORTOVNÍ HRY MATE ŘSKÝCH ŠKOL VYHRÁLO DRUŽSTVO – MŠ SATALICE – 
PRAHA 19 
 
Ve středu 2.6.2010 proběhlo slavnostní finále již 5. Sportovních her MŠ Prahy za účasti 
olympioniků Imricha Bugára, místopředsedy Českého klubu olympioniků, Ivety Rudové, 
zástupce Českého atletického svazu, Mirky Knapkové, mistryně Evropy ve veslováni, 
náměstkyně primátora hl. m. Prahy, paní Marie Kousalíkové, místostarostů Prahy 11, paní Evy 
Štampachové a Jana Maixnera, odborného garanta projektu, paní Doc. PhDr. Hany Dvořákové, 
CSc. a zástupce generálního partnera Danone a.s., paní Dity Potočkové Dražanové. Vítězem 
krajských her se stala MŠ Satalice z Prahy 19. Druhé místo obsadila MŠ U Vysočanského 
pivovaru z Prahy 9. Na třetím místě se umístila MŠ Pohádka z Prahy 13. 
 
Jak říká Marek Krátký, předseda sdružení Happy Time, „finále je vyvrcholení velkých příprav, jsme 
šťastni, že děti sportují a jsou stále šikovnější a šikovnější. Jejich úsměvy a radost ze soutěžení je pro 
nás největší odměnou a právě to, proč Sportovní hry s láskou organizujeme“. 
 
Finále Sportovních her MŠ 2010 Prahy se zúčastnilo celkem 220 dětí ze 17 městských částí. Do 5. 
Sportovních her MŠ Prahy se na základní úrovni zapojilo 28.000 dětí, které soutěžily ve svých 
mateřských školách, a následně na městských semifinále. Děti soutěží v 5 disciplínách: štafetový běh, 
skok v pytli, hod do dálky, překážková chůze a pětiskok. Letošní rok se při finále z bezpečnostních 
důvodů, vzhledem k soutěžení v tělocvičně, disciplína skoku v pytli vynechala. 
 
Sportovní hry MŠ jsou největší sportovní projekt pro předškolní děti v České republice, jehož cílem 
je, aby soutěžili všechny děti ve všech 14 krajích. Do soutěží jsou zapojeny všechny mateřské školy v 
republice, což je přes 290.000 předškolních dětí. Cílem akce je podpora zdravého sportu, myšlenky 
Fair play a olympismu. Soutěží se v duchu „Červen, duben, květen – hodně sportu dětem“. 
 
Letošní rok přinesl dvě velké novinky v rámci Sportovních her. Za prvé je to profilový systém na 
www.SkolniHry.cz, kde si každá školka může svůj profil vytvořit a prezentovat se tak ostatním. 
Druhou velkou novinkou je unikátní projekt Statistického sběru dat, který má za cíl zjistit současný 
zdravotní stav dětí předškolního věku. Odborným garantem projektu je Doc. PhDr. Hana Dvořáková, 
CSc. a do tohoto projektu je možno se zapojit právě prostřednictvím profilového systému. 
Stále probíhá soutěž „Vytvoř rekord – dohoď do Kanady“,  jejíž cílem je překonat společný rekord 
z loňského roku. 
 
Sportovní hry MŠ pořádá nezisková organizace Happy Time sdružení. Patronem Sportovních her MŠ 
je olympijská vítězka Kateřina Neumannová, kmotrem Václav Upír Krejčí. Záštitu převzali Český 
klub olympioniků, Český atletický svaz, Magistrát hl.m. Prahy a Městská část Praha 11. Generálním 
partnerem je Danone a.s., jogurt Kostík a vzdělávací program Zdravá abeceda.  
 
Více o celém projektu na www.SkolniHry.cz,  
nebo u ředitele projektu Josefa Justiána, tel.:736671159. 


