
 
 

 

TZ 39. celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže 

26. – 29. 6. 2022, Praha 
 

Od 26. 6. 2022 budou probíhat 39. celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže. Po dvouleté pauze způ-

sobené pandemií viru Covid-19 se doufejme vracíme do situace, kdy se jedná o každoroční sportovní a společen-

skou událost. Hry budou slavnostně zahájeny v pondělí 27. 6. 2022 na stadionu Sportovního centra Univerzity 

Karlovy v Hostivaři a ukončeny ve středu 29. 6. 2022 v prostorách školy v ulici Ječná 27. 

Sportovní hry letos organizují žáci a pracovníci Gymnázia, Střední odborné školy, Základní školy a Mateřské 

školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 a záštitu nad hrami převzal primátor hlavního města Prahy 

MUDr. Zdeněk Hřib. 

Jako každý rok je akce určena žákům středních škol pro sluchově postižené po celé České republice 

a účastní se jich více než stovka sportovců. Již téměř 40 let jim hry umožňují zažít atmosféru velké sportovní 

události.  

Žáci budou tradičně soupeřit v řadě disciplín na sportovištích po Praze. Své dovednosti prokáží v lehké atle-

tice, fotbalu, volejbalu a stolním tenise. Sportovní hry ale nemají jen soutěžní charakter, pro účastníky jsou též 

důležitou společenskou a kulturní událostí, mají jedinečnou příležitost seznámit se s kamarády z různých koutů 

republiky. 

Celý rok se žáci tvrdě připravují a během závodů mají možnost toto své úsilí zúročit. Mohou porovnat své výsledky 

s ostatními, strávit čtyři dny v pohybu a kulturním ruchu v centru hlavního města, nasát ducha sportovního 

zápolení, kamarádství a fair play. 

Za možnost uspořádat tento sportovní a společenský svátek patří našim partnerům, především hlavnímu městu 

Praha, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Nadačnímu fondu Tón a firmě Isostar. 

 

Lukáš Hošek 

ředitel sportovních her 
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