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Festival sportu při
mistrovství Evropy
v basketbalu žen
Bezmála čtyři desítky sportovních organizací, které provozují svoji činnost na území Hradce Králové, se představí ve dnech 16.–18. června 2017
v Jiráskových sadech na Festivalu sportu, který pro letošní rok vystřídal
tradiční projekt Nábřeží sportu. Důvodem této změny je konání nejvýznamnější letošní sportovní akce v Hradci Králové - Mistrovství Evropy
v basketbalu žen, které se uskuteční 16.–20. června na zimním stadionu.
Pro sportuchtivé návštěvníky tak budou propojené dvě významné akce,
na kterých budou moci jak sledovat mistrovská utkání ženského basketbalu na nejvyšší úrovni, tak aktivně vyzkoušet na 45 druhů sportu, které je
možno v Hradci provozovat celoročně.
Vyzkoušet můžete mimo jiné střelbu na elektronické laserové střelnici,
která simuluje a umožňuje nácvik střelby v různých disciplínách, squash
v nafukovacím squashovém kurtu, závod v orientačním běhu, stolní tenis,
pole dance, minigolf, veslování na trenažéru, pétanque, atletické disciplíny na mobilním dětském atletickém minihřišti, jízdu na kajaku či kánoi,
jízdu na cyklistickém trenažéru a válci, hokejbal v mobilním hokejbalovém
hřišti a další neméně zajímavé sporty a disciplíny.
Pro ty nejaktivnější účastníky je v rámci Festivalu sportu připravena hra
s názvem Hradecký dvanáctiboj, ve které mohou získat při vyzkoušení
minimálně 12 druhů libovolných sportů a odevzdání hrací karty ve stánku
hlavního organizátora drobnou odměnu.
Tyto propojené projekty dále nabízejí možnost sledování zápasů na LED
obrazovce, zahrát si basketbal 3x3 na mobilním hřišti, zhlédnout atraktivní program na hlavním pódiu, do kterého se aktivně svými ukázkami
zapojí královéhradecké sportovní organizace, a to vše ve fanzóně před
zimním stadionem. Zájemci mohou navštívit výstavu uměleckých instalací
Akademie branding floristiky a branding designu v prostorách Střední školy vizuální tvorby, užít si noční prohlídku Bílé věže, ale také promenádní
koncert v Jiráskových sadech.
Vstup na Festival sportu a do fanzóny Mistrovství Evropy v basketbalu je
zdarma.
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prog
Čtvrtek 15. 6.

Fanzóna před zimním stadionem

19:00 – 22:00

oficiální zahájení Mistrovství Evropy v basketbalu žen program na hlavním pódiu, prezentace královéhradeckých basketbalových klubů, koncert klavíristy
Matyáše Nováka, vystoupení Olgy Lounové, videomapping

20:00 – 24:00

noční prohlídka Bílé věže (poslední návštěvníci vstupují
do 23:00 – 60 min. před zavírací dobou).

Pátek 16. 6.
Jiráskovy sady
10:00 – 18:00

Festival sportu

14:00 – 18:00

Akademie branding floristiky a branding designu
v budově školy - výstava uměleckých instalací

fanzóna

11:30 – 20:30

moderovaný program – střelba na mobilní koše,
dráha skills, vystoupení sportovních organizací,
organizované soutěže ve střelbě na koš o ceny

zimní stadion - fortuna aréna

12:30
15:00
18:00
20:30

Bělorusko – Itálie, zápas skupiny B
Turecko – Slovensko, zápas skupiny B
Ukrajina – Česká republika, zápas skupiny A
Maďarsko – Španělsko, zápas skupiny A

sobota 17. 6.
Jiráskovy sady
10:00 – 18:00

Festival sportu

09:00 – 18:00

Akademie branding floristiky a branding designu
v budově školy - výstava uměleckých instalací

fanzóna

11:30 – 20:30

moderovaný program – střelba na mobilní koše,
dráha skills, vystoupení sportovních organizací,
organizované soutěže ve střelbě na koš o ceny

zimní stadion - fortuna aréna

12:30
15:00
18:00
20:30
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Slovensko – Bělorusko, zápas skupiny B
Španělsko – Ukrajina, zápas skupiny A
Česká republika – Maďarsko, zápas skupiny A
Itálie – Turecko, zápas skupiny B

gram
neděle 18. 6.

Jiráskovy sady

10:00 – 17:00

Festival sportu

09:00 – 18:00

Akademie branding floristiky a branding designu
v budově školy - výstava uměleckých instalací

16:00 – 18:00

promenádní koncert dechového orchestru
ZUŠ Habrmanova – Jiráskovy sady

fanzóna

12:00 – 17:00

hlavní pódium – vystoupení královéhradeckých
sportovních organizací

pondělí 19. 6.
Fanzóna
9:00 – 17:30

turnaj středních škol v basketbalu 3x3 muži

17:30 – 20:30

střelba na mobilní koše, dráha skills,
organizované soutěže ve střelbě na koš o ceny

zimní stadion - fortuna aréna

12:30
15:00
18:00
20:30

Maďarsko – Ukrajina, zápas skupiny A
Bělorusko – Turecko, zápas skupiny B
Česká republika – Španělsko, zápas skupiny A
Slovensko – Itálie, zápas skupiny B

úterý 20. 6.
fanzóna
10:00 – 15:30

turnaj středních škol v basketbalu 3x3 ženy

15.30 – 20.30

střelba na mobilní koše, dráha skills,
organizované soutěže ve střelbě na koš o ceny

zimní stadion - fortuna aréna

Kvalifikační zápasy o čtvrtfinále Mistrovství Evropy žen v basketbalu.

V době konání Festivalu sportu je v provozu informační stánek, kde se
vydávají brožury s hrací kartou, diplomy a odměny za odevzdání hrací
karty. Můžete zde také využít fotokoutek se stupni vítězů.
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Královéhradecká krajská asociace
Sport pro všechny, z.s.
severské hry kubb a mölkky,
hra ringo, paddleboard

2

Taneční klub BONSTEP
společenský tanec

3

Taneční skupina T-BASS Hradec
Králové, z.s.
street dance

Králové, z. s.
street dance

13 B.A.Z. centrum, z.s.

pole dance, aerobic,
rokenrol
14 Squash Centrum club HK, z.s.

squash
15 Delta gym, z.s.

4

SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s.
karate

5

PARK GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ, z.s.
golf

6

FC Hradec Králové ženy, z.s
fotbal

17 volejbal, nohejbal

7

FC Hradec Králové, a.s.
fotbal

18 vodní pólo, ragby

8

IBK Hradec Králové, spolek
florbal

19 Hradec Králové, z.s.

9

Dům dětí Nová Generace, Hradec
Králové
florbal

10 FbC Hradec Králové, z.s.

florbal
11

14

12 Taneční škola TIMEDANCE Hradec

Tělocvičná jednota Sokol Pražské
Předměstí
stolní tenis, pÉtanque,
aerobic

jiu jitsu
16 Hradecký cyklo-už z.s.,

cyklistka
TJ Slavia Hradec Králové, z.s.

TJ Slavia Hradec Králové, z.s.

Dělnická tělovýchovná jednota
veslování
SPORTSTYL Hradec Králové, z.s.

20 plavání

Dům dětí a mládeže, Hradec

21 Králové

vodácký oddíl
22 MGC Hradečtí Orli, z.s.

minigolf

enda
23 TENIS - CENTRUM DTJ HK, z.s.

tenis

24 Aerobic club hip hop Hradec

Králové
aerobic

25 TJ Slavia Hradec Králové, z.s.

moderní gymnastika,
pozemní hokej
26 HBC Hradec Králové 1988, z.s.

hokejbal
27 Kulatá šachovnice z.s.

frisbee
28 A-TEAM HK, z.s.

aerobic
29 Plavecký klub Hradec Králové, z.s.

plavání
30 Mountfield HK, a.s.

33 SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB

TŘEBEŠ, z.s.
sportovní střelba

34 Golf Club Hradec Králové z.s.

golf
35 OK Slavia Hradec Králové, z.s.

orientační běh
36 Tělocvičná jednota Sokol Hradec

Králové
atletika

37 Fotbalový club Slavia Hradec

Králové z.s.
fotbal

38 Tělocvičná jednota Sokol Hradec

Králové
judo, zápas

39 Dům dětí a mládeže, Hradec

Králové
judo, aerobic, zumba

lední hokej
31 Tělocvičná jednota Sokol Hradec

Králové, Tělocvičná jednota Sokol
Pražské Předměstí
basketbal
32 Univerzitní sportovní klub Hradec

Králové, z.s.
slaňování, lanové
překážky, TRX

Nozomi Dojo, z.s.
kendó, iaidó, džódó
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Projděte se městem
Hradec Králové
Přímo v Jiráskových sadech, v místě konání Festivalu sportu, narazíte na
některé orientační stojany z celkem čtyř procházkových okruhů. Chcete
navštívit nejkrásnější místa v Hradci a poznat trochu z jeho historie? Vyberte si barvu stojanu a vydejte se na trasu! Nejvýznamnější památky máte
doslova nadosah. Hradec Králové bývá nazýván „učebnice architektury
pod širým nebem“, protože architektonické památky města mapují období
od gotiky až po současnost. Pro zvídavé děti je připravena brožurka Hradec Králové hrou. Druhý, třetí i čtvrtý okruh můžete projet i na kole. Trhací
mapu s okruhy i brožurku pro děti si vyzvedněte v barevném informačním
stánku Hradecko.
www.hradeckralove.org/turista

Poznejte historii starého města
Barva hnědá - Procházkový okruh I.
Trasa v délce 2,5 km trvá vycházkovou chůzí přes 1,5 hodiny. První z celkem 13 zastavení naleznete před Turistickým informačním centrem na
Velkém náměstí poblíž Katedrály sv. Ducha. Při procházce starým městem
a jeho romantickými zákoutími poznáte to nejlepší z gotiky, renesance
a baroka.

Obdivujte Salon republiky
Barva stříbrná - Procházkový okruh II.
Trasa v délce 3,5 km trvá vycházkovou chůzí přibližně 2 hodiny. První
z celkem 11 zastavení naleznete před Muzeem východních Čech na Eliščině nábřeží. Při procházce po monumentálních nábřežích a pěších bulvárech snadno pochopíte, proč si díky unikátnímu urbanistickému konceptu
a stavbám Kotěry, Gočára a dalších významných architektů na začátku 20.
století město vysloužilo označení Salon republiky.

Objevte pevnostní pozůstatky
Barva červená - Procházkový okruh III.
Trasa po místech bývalé barokní pevnosti v délce 5,5 km trvá vycházkovou
chůzí přes 2,5 hodiny. První z celkem 11 zastavení naleznete před Muzeem východních Čech na Eliščině nábřeží. Z barokní pevnosti, která byla po
bitvě v roce 1866 u Hradce Králové zrušena, se dochovalo jen málo pozůstatků, procházkový okruh Vás provede po 20 z nich.
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HRACÍ KARTA
číslo stánku:
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číslo stánku:
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číslo stánku:
sport:

HRADECKÝ
DVANÁCTIBOJ

pravidla hry

Vyzkoušejte si ve dnech 16.–18.6.2017 co nejvíce druhů sportu
v rámci Festivalu sportu v Jiráskových sadech. Za každý vyzkoušený sport získáte u příslušného stánku razítko do hrací karty.
Podaří-li se vám nasbírat 12 razítek, můžete si po předložení plné
hrací karty v informačním stánku Festivalu sportu (u hlavního
vchodu) vyzvednout diplom vystavený na vaše jméno.
Získat můžete i drobný propagační předmět města Hradec Králové
a to v případě, že na hrací kartu vyplníte jméno, příjmení a místo, odkud jste na Festival sportu přijeli a u informačního stánku ji
odevzdáte.

Jméno a příjmení úspěšného dvanáctibojaře:

Místo, odkud dvanáctibojař na Festival sportu přijel:

