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European kids athletics games (EKAG) 

Letošní ročník EKAG je již minulostí a stal se ročníkem rekordním. Závodu se zúčastnilo přes 1000 
závodníků z 12 států. Výjimečným byl i pro závodníky z Královéhradeckého kraje. Účast závodníků na 
tomto závodu byla letos poprvé podpořena z grantu Královéhradeckého kraje. Díky této podpoře 
cestovala do Brna historicky nejpočetnější výprava z oddílů působících v Královéhradeckém kraji, 
která čítala 58 závodníků ze šesti oddílů. Tento počet je o 14 závodníků vyšší než v loňském roce. 
Výpravu tvořil ještě bezmála deseti členný trenérský doprovod. Z grantu byla podpořena účast pěti 
trenéru, tak aby závodníky mohli doprovázet trenéři, kteří s nimi v oddílech pracují. 

Početnou část výpravy tvořili závodníci, kteří již letos reprezentovali kraj na 6. Letní olympiádě 
mládeže. Tito závodníci ukázali výbornou formu i na závěr sezóny a získali několik medailových 
umístění. Výkonnostně stranou však nezůstali ani závodnicí, kteří na ODM vybráni nebyli nebo se jí 
pro svůj nižší věk nemohli zúčastnit. I oni potrápili mnoho svých soupeřů. Závodníci si z Brna odvezli 
celkem 12 medailí: 5 zlatých – P. Halíř TJ Sokol Hradec Králové (skok vysoký), J. Žaluda SK Nové Město 
n. M. (1500 m), J. Bělík TJ Sokol Jaroměř (skok vysoký), J. Holubcová TJ Sokol Dvůr Králové n. L. (60 
m), M. Špicar DC Ostroměř (míček), 3 stříbrné – J. Fiala DC Ostroměř (skok daleký), A. Pourová (skok 
daleký) a J. Sobotka (skok vysoký) oba TJ Sokol Jaroměř, 4 bronzové – P. Hájek SK Nové Město n. M. 
(1500 m), L. Desenský TJ Sokol Hradec Králové, (100 m př.), N. Šantrůčková TJ Sokol Hradec Králové 
(150 m) a A. Pourová (600 m) TJ Sokol Jaroměř. Z uvedených medailistů pouze Jan Žaluda vybojoval 
cenný kov i na letní olympiádě dětí a mládeže, dalších šest medailistů se této olympiády účastnilo. 
Kromě medailí závodníci získali i několik nepopulárních čtvrtých míst a pěkných finálových umístění. 
Závodnici za výsledky dosažené v těžké konkurenci zaslouží pochvalu. Jak dobré výkony byly v Brně 
k vidění, lze dokumentovat počtem překonaných rekordů závodu, kterých v letošním roce bylo 14. 

Dobrá výkonnost některých našich závodníků v letošním roce je slibným předpokladem pro 
jejich další zlepšování v následujících letech, pokud jim vydrží motivace ke sportu a vyhnou se jim 
zdravotní problémy. S výhledem k příští letní olympiádě dětí a mládeže, jsou velmi potěšující výkony 
některých závodníků ročníku narození 2002.  

Na závěr bych rád poděkoval Královéhradeckému kraji za podporu, kterou atletice a sportu a 
volnočasovým aktivitám mládeže věnuje. Bez této podpory by se závodu nemohlo zúčastnit takovéto 
množství závodníků. 
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