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Vážení návštěvníci, milí hosté,

držíte v rukou přehled nejvýznamnějších sportovních akcí 
v Královéhradeckém kraji. Jejich jedinečnost a význam dokládá udělená 
trvalá zášti ta Rady Královéhradeckého kraje.

Sportovní akce ilustrují všestrannost zájmů a obdivuhodné úsilí 
sportovců. Těšit se můžete na adrenalin a skvělé výkony. Navšti vte 
lukostřeleckou soutěž, atleti cké nebo plavecké závody, volejbalovou 
soutěž, karati sti cké Grand Prix, motocyklový závod 300 zatáček Gustava 
Havla, autokrosový závod, závody psích spřežení, závody ve sjezdovém 
lyžování nebo v běhu na lyžích. 

Nechte se inspirovat a přijďte.

Dear visitors and guests

You hold in your hands an overview of the most important sports 
events in the Hradec Králové Region. Their uniqueness and importance is 
illustrated by being awarded long-term support from the Hradec Králové 
Regional Council.

Our sports events illustrate the versati lity of interests and tremendous 
eff orts of athletes. You can look forward to experiencing adrenaline and 
incredible performances. Visit our archery contest, athleti cs or swimming 
races, volleyball contest, the Karate Grand Prix, the Gustav Havel 300 turns 
motorbike race, autocross race, dogsled races, and downhill or cross-
country skiing competi ti ons. 

Come and be inspired.
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V posledním lednovém týdnu se od roku 1997 koná v Deštném v Orlických horách 
jeden z nejtěžších evropských závodů psích spřežení. Každoročně se jej zúčastní 
kolem 700 tažných psů a více než 100 musherů z řady evropských zemí. Závodníky 
čeká 200 km dlouhý čtyřetapový závod či 300 km dlouhý pětietapový závod s celko-
vým převýšením přes 10 km, na který vyrazí jen ti nejodvážnější. Akce je vypisována 
také jako Mistrovství České republiky na dlouhé trati a je také součástí série extrém-
ních závodů psích spřežení The Ultimate Sleddog Challenge. Závod má řadu dalších 
nej, pro něž se stal velmi brzy oblíbeným a jeho neodolatelná atmosféra každoročně 
přiláká desítky závodníků a stovky diváků i návštěvníků Orlických hor.  

Šediváčkův long
International dog sled stage race

Since 1997, the last week in January has seen one of the most difficult European dog 
sled races taking place in Deštné v Orlických horách. Each year, around 700 sled dogs 
and over 100 mushers take part. Participants can expect a 200 km long four-stage 
race, or a 300 km long five-stage race with total elevation of over 10 km, which only 
the bravest and set out upon. The event is also listed as the Czech Republic Distance 
Championships and is part of a series of extreme dog sledding races, The Ultimate 
Sleddog Challenge. The race has a number of exceptional features which soon made 
it popular, and its irresistible atmosphere attracts dozens of racers and hundreds of 
spectators to Orlické hory each year.
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Šediváčkův long
mezinárodní etapový závod psích spřežení

1   Spřežení psů, musher č. 48 – Habásko  
Dog sledding, musher no. 48 – Habásko 
foto/photo: Petra Anderlová

2   Psí spřežení na horizontu 
Dog sledding on the horizon  
foto/photo: Petra Anderlová

3   Psí spřežení v cíli 
Dog sledding at the finish line  
foto/photo: Petra Anderlová

4   Dvanáctispřeží psů  
Twelve-sled dogs 
foto/photo: Petra Anderlová

Spolek Šediváčkův long
Deštné v Orlických horách 
leden | January
www.sedivackuv-long.cz
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Skiinterkriterium je nejstarší mezinárodní závod žactva svého druhu na světě 
pořádaný pod hlavičkou FIS. Během dvou dnů soupeří nejlepší mladí závodníci v dis-
ciplínách slalom a obří slalom. V minulosti na černé sjezdovce ve Ski centru Říčky 
startovaly také pozdější hvězdy světového lyžování jako např. sourozenci Kostelićovi 
nebo Ester Ledecká. I v rostoucí konkurenci pořadatelů závodů jezdí do Říček 15 – 20 
reprezentačních týmů z Evropy i dalších zemí a do bojů o medaile se každoročně 
zapojí okolo 200 závodníků. Své zastoupení zde má pravidelně i Česká republika. 

Skiinterkriterium
oldest international children’s race in alpine disciplines

Skiinterkriterium is the oldest international children’s race of its type in the world 
run under the FIS umbrella. Over two years, the best young athletes compete in the 
slalom and giant slalom disciplines. In the past, future stars of world skiing such as 
the Kostelić siblings and Ester Ledecká have taken part on the black piste in Říčky 
ski centre. Even with increased race organiser competitions, 15 – 20 national teams 
from Europe and other countries make the trip to Říčky, with around 200 competi-
tors taking part to win medals each year. Czech Republic representatives regularly 
compete here.
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Skiinterkriterium
nejstarší mezinárodní závody žactva  
ve sjezdovém lyžování

1   Průjezd závodníka okolo slalomové tyče  
Competitors pass the slalom poles 
foto/photo: Petr Wagenknecht

2   České závodnice se společně radují 
z úspěšného výsledku 
Czech athletes celebrate success together  
foto/photo: Petr Wagenknecht

3   Rozcvičování závodnic před startem 
Competitors warm up before the start  
foto/photo: Petr Wagenknecht

4   Vyhodnocení výkonu v cíli závodu  
Assessing performance at the race finish 
foto/photo: Petr Wagenknecht

Ski klub Ústí nad Orlicí, z. s.
Říčky v Orlických horách 
leden | January
www.skiinterkriterium.cz
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Krkonošská 70 je nejstarší závod v běhu na lyžích v České republice se stoletou 
tradicí, který se jezdí od roku 1955 a svým pojetím je jedinečný v Evropě i ve světě. 
Trasa závodu, na kterém se každoročně schází 1000 závodníků, vede rájem lyžařů – 
Krkonošemi. Pětičlenný tým musí absolvovat celou jízdu společně od startu až do 
cíle, která je nesmírně přitažlivá svojí obětavostí a ideou kamarádství. Každoročně je 
ozdobena neopakovatelnými výkony jednotlivců i překrásnými výhledy do kraje. Na 
druhé straně je závod hlídek neuvěřitelně fyzicky i psychicky náročný, plný prudkých 
stoupání a náročných úseků. Kdo však závod jednou absolvuje a zažije kolektivní ra-
dost v cíli, chce ten pocit zažít znovu. 

Krkonošská 70
the legendary team and individual skiing race across  
the Krkonoše ridges 

Krkonošská 70 is the oldest cross-country skiing race in the Czech Republic, with 
a hundred-year history, which has been raced since 1955 and whose concept is 
unique across Europe and the world. The race’s route, on which 1000 competitors 
ski each year, leads through a skier’s paradise – the Krkonoše, or Giant Mountains. 
Five-member teams must complete the whole route together from start to finish, an 
immensely appealing idea in terms of dedication and the concept of friendship. Each 
year sees some incredible performances from individuals and breathtaking views of 
the region. On the other hand, the team race is incredibly demanding both physically 
and mentally, full of steep rises and difficult sections. But anyone who completes the 
race once and experiences the collective joy at the finish line will want to experience 
the feeling again.
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Krkonošská 70
legendární lyžařský závod týmů 
i jednotlivců po hřebenech Krkonoš

1   Stoupání po zasněžených pláních Krkonoš  
Skiing uphill on the snowy Krkonoše heath 
foto/photo: Miloš Lubas

2   Občerstvovací stanice na Friesových boudách 
Refreshment stop at Friesovy boudy  
foto/photo: Miloš Lubas

3   Společná radost hlídky v cíli 
Competitors’ shared joy at the finish line 
foto/photo: Miloš Lubas

4   Cílový sjezd z Hromovky do Svatého Petra  
Final slope from Hromovka to Svatý Petr 
foto/photo: Miloš Lubas

TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.
Špindlerův Mlýn 
březen | March
www.lokotrutnov.cz
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První ročník turnaje Grand Prix Hradec Králové se konal v roce 2000 a navázal na Velké 
ceny, které se konaly v Hradci Králové už v letech 1982 až 1988. Hradecká Grand Prix 
se brzy stala největším turnajem karate v České republice, když v letech 2009 a 2010 
soutěžilo na tatami v kongresovém centru Aldis na 1400 soutěžících z 20 států celého 
světa. Velký počet závodníků měl za následek komplikovaný a časově náročný har-
monogram a tak se turnaj v dalších letech přesunul do sportovní haly Třebeš, kde se 
koná až doposud. V současné době je turnaj pořádán ve federaci SKIF, ve které orga-
nizátor turnaje SK Karate Spartak Hradec Králové pořádal Mistrovství Evropy a v roce 
2019 také Mistrovství světa. 

Grand Prix Hradec Králové
the largest international SKIF karate tournament  
in the Czech Republic

The first year of the Grand Prix Hradec Králové took place in 2000, and built on the 
contests which took place in Hradec Králové in 1982 to 1988. The Hradec Grand Prix 
soon became the largest karate tournament in the Czech Republic, with 1400 con-
tenders from 20 countries around the world competing on the mats in the Aldis con-
gress centre in 2009 and 2010. The large number of contestants resulted in a com-
plex and time-consuming schedule, and so in subsequent years the tournament 
moved to the Třebeš sports hall, where it still takes place today. The tournament is 
currently organised within the SKIF federation, in which the tournament organiser, 
SK Karate Spartak Hradec Králové has also organised the European Championships, 
as well as the World Championships in 2018. 
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Grand Prix  
Hradec Králové 
největší mezinárodní turnaj karate SKIF 
v České republice

1   Boj v kategorii kumite juniorů  
na GPHK 2018 
Battle in the Kumite Junior category  
at GPHK 2018  
foto/photo: Ondřej Littera

2   Irská výprava na GPHK 2018 
Irish team at GPHK 2018  
foto/photo: Ondřej Littera

3   Soutěž kata mužů  
Men’s Kata contest 
foto/photo: Ondřej Littera

SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s. 
Hradec Králové 
duben | April
www.karatecup.com
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Závod 300 zatáček Gustava Havla je nejstarší motocyklový závod v České republice, 
který se pro svou členitost a náročnost řadí mezi nejkrásnější a nejuznávanější okruhy 
v Evropě. Je pořádán od roku 1936 a první poválečný ročník se jel v roce 1961 pod 
názvem 300 zatáček Podkrkonoší. V roce 1968 byl na počest jednoho z nejlepších 
českých továrních jezdců Jawy – Gustava Havla přejmenován. Silniční závody na kla-
sických přírodních tratích se v mnohých evropských zemích staly minulostí. V dnešní 
době jsou tyto závody organizovány převážně v České republice a Velké Británii. 
V celé Evropě je tak jen málo silničních motocyklových okruhů, na kterých se počet 
odjetých ročníků blíží k šedesáti. 

300 zatáček Gustava Havla
international motorcycle race

The 300 zatáček Gustava Havla (300 turns of Gustav Havel) race is the oldest mo-
torcycle race in the Czech Republic, which is amongst the most beautiful and re-
nowned circuits in Europe due to its ruggedness and difficulty. It has been held since 
1936, with the first post-war race taking place in 1961 under the name 300 zatáček 
Podkrkonoší. In 1968 it was renamed in honour of one of the best Czech Jawa racers 
– Gustav Havel. Road races on traditional natural routes no longer take place in many 
European countries. Today, these races are mostly organised in the Czech Republic 
and the United Kingdom. There are very few road motorcycle circuits in the whole of 
Europe for which the number of annual races to have taken place is close to sixty.
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300 zatáček  
Gustava Havla
mezinárodní závody silničních motocyklů

1   Marek Červený se svým vozem BMW  
Marek Červený with his BMW cycle 
foto/photo: Jozef Kipikaša

2   Start zahřívacího kola superbike 
Start of the superbike warm-up  
foto/photo: Miroslav Černý

3   Hořický matador Marek Zima 
Hořice matador Marek Zima  
foto/photo: Miroslav Černý

4   Patrik Kolář v závodě  
Patrik Kolář during the race 
foto/photo: Miroslav Černý

Automoto klub v AČR Hořice  
(AMK Hořice v AČR)
Hořice 
květen | May
www.amkhorice.cz
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Mezi nejvýznamnější mezinárodní události motoristického sportu ve východních 
Čechách patří již řadu let Mistrovství Evropy v autokrosu. První autokrosový závod 
se odehrál ve Štikovské rokli v listopadu 1971 a mezinárodní konkurence se zde po-
prvé sešla v sezóně 1978. Zdejší hlinitá trať je naprosto specifická a řadí se mezi 
nejtěžší v Evropě. Každoročně se zde schází nejpočetnější a nejkvalitnější jezdecká 
konkurence z celého seriálu Mistrovství Evropy. A to vše sleduje početná divácká ku-
lisa. Nejúspěšnějším jezdcem historie na této trati je domácí matador Václav Fejfar, 
pětinásobný Mistr Evropy, ale startovaly zde také takové ikony jako Rösel, Hakvoort, 
Vincendeau, Stubbe, Hošek a další. 

Fuchs Oil autocross Nová Paka, FIA European 
Championship
this autocross Mecca takes place in Štikovská rokle/Štikov Gorge

The Autocross European Championship in autocross has been one of the major in-
ternational events in motorsport in East Bohemia for many years. The first autocross 
race was held in Štikov Gorge in November 1971, with international participation 
first taking part in the 1978 season. The clay track is unique and one of the most 
difficult in Europe. Every year, large numbers of top drivers arrive here as part of the 
European Championship series, all watched by crowds of spectators. The most suc-
cessful driver in history on the track is domestic matador Václav Fejfar, five-time Eu-
ropean Champion, but many other icons have raced here, such as Rösel, Hakvoort, 
Vincendeau, Stubbe, Hošek and others.
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Fuchs Oil autocross Nová 
Paka, FIA Mistrovství Evropy
autokrosová “Mekka” se nachází ve 
Štikovské rokli

1   Petr Nikodém, divize Buggy 1600  
Petr Nikodém, Buggy 1600 division 
foto/photo: Pavel Chymek

2   Zaplněné divácké stráně při závodech 
A packed spectator’s section during the race  
foto/photo: Pavel Chymek

3   Mažoretky z Nové Paky při slavnostním 
zahájení 
Majorettes from Nová Paka at the  
official opening  
foto/photo: Pavel Chymek

4   Václav Fejfar a Martin Samohýl, divize  
Touring Autocross  
Václav Fejfar and Martin Samohýl,  
Touring Autocross division 
foto/photo: Pavel Chymek

Auto klub v AČR Nová Paka
Nová Paka 
červenec | July
www.autoklubnp.cz
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Od roku 1997 nepřetržitě pořádá Sportovní klub Nové Město nad Metují mezinárod-
ní lukostřelecký turnaj pro handicapované. Z turnaje se postupně vyvinul světový 
a evropský pohár s nominacemi na mistrovství světa a paralympijské hry. Pravidelně 
se účastní na 300 nejlepších lukostřelců a členů realizačních týmů z více než 30 zemí 
celého světa. Střílí se z kladkových a reflexních luků na 50 m resp. 70 m a to v soutěži 
jednotlivců i družstev. Paralympijský turnaj v devíti dnech zahrnuje mj. také odbor-
nou funkční klasifikaci podle druhu a stupně postižení, antidoping, odborné diskuze, 
přímý internetový přenos dvoudenních finále, bohatý doprovodný a kulturní pro-
gram pro účastníky i veřejnost.  

World and European Cup in Paralympic Archery
one of the most important and largest tournaments 
in Paralympic target archery in the world

Since 1997, the Nové Město nad Metují Sports Club has been holding an interna-
tional archery tournament for the disabled. The tournament has grown to become 
a world and European cup with nominations for the World Championships and Para-
lympic Games. 300 of the best archers and implementation team members from 30 
countries across the world regularly take part. Compound and reflex bows are used 
at distances of 50 m or 70 m in individual and team categories. The nine-day Para-
lympic tournament also includes special functional classification in line with type 
and level of disability, anti-doping, specialist discussion, direct online broadcast of 
the two-day finals, and a large extra and cultural programme for participants and 
the public.
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Světový a Evropský pohár 
v paralympijské lukostřelbě
jeden z nejznámějších a největších turnajů 
v paralympijské terčové lukostřelbě  
na světě

1   Sčítání zásahů a sběr šípů mezi  
sériemi kvalifikace  
Totalling scores and collecting arrows  
between qualification series 
foto/photo: Zdeněk Mudroch

2   Kvalifikace mužů kategorie reflexní luky 
Men’s qualification in reflex bow  
foto/photo: Zdeněk Mudroch

3   Finále žen kategorie kladkové luky 
Women’s finals in compound bow  
foto/photo: Zdeněk Mudroch

4   Nástup 34 států při slavnostním  
zahájení turnaje  
34 countries arrive in the tournament’s  
official opening 
foto/photo: Zdeněk Mudroch

Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. 
Nové Město nad Metují 
červenec | July
www.sportklub.cz
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Atletický mítink, který od roku 2008 stále zvyšuje svou úroveň a každoročně hostí 
skvělou konkurenci nejlepších světových atletů. Během poslední dekády se z lokál-
ního závodu stal vyhledávaný mítink v kalendáři Evropské atletické asociace, na 
kterém atleti plní účastnické limity pro OH, MS nebo ME. Závod je pořádán od roku 
1976 a v novodobé historii se na novoměstském stadionu představily hvězdy světové 
atletiky, mistři světa, olympijští medailisté, či medailisté z ME – Ramiyl Guliev, Caster 
Semenya, Brendon Rodney, Jiří Mužík, Jaroslav Bába, Ján Volko, Jiřina Ptáčníková, 
Tomáš Staněk, Eliška Klučinová, Petr Frydrych a další. 

Velká cena Nového Města nad Metují international 
athletics meeting
major athletics meeting, one of the Top 6 in the Czech Republic

This athletics meeting has been gaining renown since 2008, each year hosting great 
competition between the best world athletes. Over the past decade, it has trans-
formed itself from a local competition into a sought-out meeting for European athle-
tics associations where athletes meet qualification standards for the Olympic Games, 
World Championships and European Championships. The competition has been held 
since 1976 with stars of world athletics, world champions, Olympic medallists and 
European Champions having participated in previous Nové Město games – including 
Ramiyl Guliev, Caster Semenya, Brendon Rodney, Jiří Mužík, Jaroslav Bába, Ján Volko, 
Jiřina Ptáčníková, Tomáš Staněk, Eliška Klučinová, Petr Frydrych and others.
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Mezinárodní atletický mítink Velká 
cena Nového Města nad Metují
významný atletický mítink patřící do TOP 6 
v České republice

1   400 m – budoucí indický rekordman 
Muhammed Anas Yahiya  
400 m – future Indian record-holder 
Muhammed Anas Yahiya 
foto/photo: Miroslav Holub

2   Česká vícebojařská šampiónka  
Kateřina Cachová 
Czech heptathlon champion Kateřina Cachová  
foto/photo: Jiří Kottas

3   Závodníci z Kanady, Gambie a Indie  
na trati 200 m 
Athletes from Canada, The Gambia and India  
in the 200 m race  
foto/photo: Miroslav Holub

4   Gambijská vítězka závodu na 100 m Gina Bass  
Gambian 100 m winner Gina Bass 
foto/photo: Jiří Kottas

Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. 
Nové Město nad Metují 
červenec | July
www.sportklub.cz
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Volejbalová Dřevěnice je největší a nejoblíbenější volejbalový turnaj hraný na antuce 
v České republice konaný nepřetržitě od roku 1954. Ve dvanácti věkových a výkon-
nostních kategoriích každoročně startuje okolo 250 týmů od kadetů až po super ve-
terány. V roce 1989 se turnaj hrál pod patronací Mezinárodního olympijského výboru 
(v tomto roce startovalo 589 týmů, tedy zhruba 4 700 aktivních volejbalistů) a dále 
čtyřikrát pod záštitou Českého olympijského výboru. Pravidlem jsou i přímé přenosy 
České televize z finále elity mužů. Turnaj je pravidelným setkáním volejbalových 
nadšenců a to i těch, kteří už aktivně nehrají a tuto hru milují. 

Volleyball Tournament Dřevěnice
a unique nationwide volleyball tournament

Volleyball Tournament Dřevěnice is the largest and most popular volleyball tourna-
ment played on clay in the Czech Republic, and has been held every year since 1954. 
Around 250 teams play in twelve age and skill categories from cadets to super ve-
terans. In 1989, the tournament was played under the patronage of the Interna-
tional Olympic Committee (that year saw 589 teams taking part, or roughly 4 700 
active volleyball players), and was also held four times under the auspices of the 
Czech Olympic Committee. The elite men’s finals are always broadcast live by Czech 
Television. The tournament is regularly visited by volleyball enthusiasts and those 
who no longer play actively but still love the game.
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Volejbalová Dřevěnice
jedinečný celorepublikový  
volejbalový turnaj

1   Finálové utkání elitní kategorie mužů 
přenášené Českou televizí  
Final match in the elite men’s category 
broadcast by Czech Television 
foto/photo: Jiří Albrecht

2   Sportovní a rozhodcovský úsek organizátorů 
65. Volejbalové Dřevěnice 
Sports and judging section at the  
65th Volleyball Tournament Dřevěnice  
foto/photo: Helena Bláhová

3   Vyhlášení vítězů elitní kategorie u štítu vítězů 
Announcement of the winners of the elite 
categories at the winner’s shield  
foto/photo: Dušan Vrabec

4   Ředitel turnaje Luboš Kraus, významní 
volejbaloví a političtí činitelé  
Tournament director Luboš Kraus, major 
volleyball players and politicians 
foto/photo: Jiří Albrecht

TJ Sokol Dřevěnice, z.s.
Dřevěnice 
srpen | August
www.volejbalovadrevenice.cz
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Jeden z nejkvalitněji obsazených plaveckých mítinků v České republice s mezinárodní 
konkurencí. Součástí je také ojedinělý integrační závod pro postižené děti z dětských 
domovů, stacionářů a ústavů. Na počest významných osobností oddílu jsou v průběhu 
akce pořádány memoriály P. Sobotky, J. Č. Matějíčka a M. Dítě. Závody jsou vypsány 
pro všechny věkové kategorie od mladších žáků až po dospělé. Celkem se plave 42 
soutěží zdravých sportovců a 6 soutěží pro postižené plavce. Celý mítink má tradičně 
vynikající atmosféru i skvělou sportovní úroveň a poprvé byl pořádán v roce 1982. 
Soutěže se pravidelně účastní reprezentanti a účastníci světových soutěží včetně 
olympioniků. 

Velká cena Trutnova swimming competition  
with integrated competition for disabled children
a unique competition bringing together top swimmers  
and disabled children

One of the best swimming competitions in the Czech Republic with international 
competition. It also includes a unique integrated race for disabled children from chil-
dren’s homes, day centres and institutions. In honour of important figures in the 
club, memorials to P. Sobotka, J. Č. Matějíček and M. Dítě are held during the compe-
tition. There are races for all age categories from very young children to adults. Over-
all there are 42 races for able-bodied athletes, and 6 races for disabled swimmers. 
There whole event always has an incredible atmosphere, as well as a fantastic level 
of athleticism, and it was first held in 1982. Athletes who take part in international 
competitions including the Olympics regularly come to compete.
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Velká cena města Trutnova 
v plavání s integračním závodem 
pro postižené děti 
jedinečný závod spojující špičkové plavce 
a postižené děti 

1   Soutěž žáků a integrovaný závod  
pro postižené  
Children’s competition and integrated  
race for the disabled 
foto/photo: Miloš Šálek

2   Celkový pohled na sportoviště 
View of the sports ground  
foto/photo: Miloš Šálek

3   Vítězka hlavního závodu 2017 Martina 
Elhenická společně s Klárou Šimánovou, 
Alicjí Tchórz a předsedou pořádajícího oddílu 
Tomášem Břeněm 
Winner of the 2017 main race Martina 
Elhenická with Klára Šimánová, Alicja Tchórz 
and Chairman of the host sports club  
foto/photo: Miloš Šálek

4   Rozhodčí při VC Trutnova  
Judges at VC Trutnova 
foto/photo: Miloš Šálek

TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.
Trutnov 
říjen | October
www.lokotrutnov.cz
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Šediváčkův long 
Skiinterkriterium
Krkonošská 70 
Grand Prix Hradec Králové 
300 zatáček Gustava Havla
Fuchs Oil autocross Nová Paka, FIA Mistrovství Evropy
Světový a Evropský pohár v paralympijské lukostřelbě 
Mezinárodní atletický mítink Velká cena Nového Města nad Metují 
Volejbalová Dřevěnice
Velká cena města Trutnova v plavání s integračním závodem pro postižené děti

Sportovní akce 

Soutěž kata tým dívek / Girls’ Kata team contest (Grand Prix Hradec Králové) 
foto/photo: Ondřej Littera

Fotografie na obálce/cover photo: 400 m – budoucí indický rekordman Muhammed Anas Yahiya  
400 m – future Indian record-holder Muhammed Anas Yahiya 
foto/photo: Miroslav Holub

Tato brožura byla vytvořena v rámci projektu „Zvýšení atraktivity Královéhradeckého kraje 2“ realizovaného 
za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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