
Tipy na výlety
STRANA 7

VE SVĚTĚ ojedinělý závod Dračích saní proběhl 21. 1. na ovále u zimního stadi-
onu.  Foto: Vladimír Ehl, www.dragonboard.cz

Seriál Dračích lodí Vysočiny 2017
 10.6. Dračí Pilák Žďár n. S.
 17.6. Dračí lodě na rybníku Řeka 

O trofej rytíře Mikuláše Střely
 29.7. Draci v Telči, Štěpnický 

    rybník pod zámkem.
 26.8. Dračí lodě Vysočina,

     IX. ročník Žďár n. S., Pilák.
 9.9. Půlnoční drak Horní

     Cerekev, i po setmění.

Závod Dračích saní zahájil sezónu

 za
Vstupenky a informace

na www.koupejse.cz

Nevíte, kam s dětmi o jarních 
prázdninách? Co třeba téma Koně? 
Městská knihovna v Jihlavě pořádá od 
8. do 20. 2. výstavu obrazů s názvem 
Co pro mě znamená kůň, takže první 
prázdninový den ji ještě stíháme. 

Vystavují autorka námětu Yvonna 
Horská, studentka III. ročníku sociál-
ní školy, spolu s uživateli služby Adapta 
Jihlava. 

Jak vysvětluje Radka Běhalová z 
Oblastní charity Jihlava, akce vychází z 
dlouhodobé spolupráce Yvonny Hor-
ské právě s uživateli charitní Odlehčo-

vací služby Adapta. Ta pečuje o osoby 
se sníženou soběstačností. 

Výstava „Co pro mě znamená kůň“ 
začne vernisáží ve středu 8. 2. od 14.30 
hodin. Při této slavnostní bude před-
nesena i krátká povídka z prostředí 
hiporehabilitace, tedy léčby za využi-
tí speciálně vycvičených koní. Přečte ji 
malířka a spisovatelka Bohumila Sar-
nová. Další naše „koňská“ pozvánka 
míří do Zámecké stáje Plandry. V jez-
deckém centru nedaleko krajského 
města pořádají o jarních prázdninách 
tábor pro děti. -red-

Tipy na jarní prázdniny

V mrazivé sobotě 21. ledna 
vypukl na rychlobruslařském 
oválu závod Dragon Boat Race 
On Ice 2017, čili závod Dračích 
saní, na sto metrů.

 Lenka Kopčáková

Ojedinělá podívaná přilákala k zim-
nímu stadionu stovky diváků. Posád-
ky se odpichovaly hůlkami dle rytmu 
bubeníka na přídi, a síla a jednotnost 
vítězila. 

Tento již 4. ročník jedinečného závo-
du v Evropě i v zámoří (kromě Číny) 
zároveň zahajoval letošní Seriál závodů 

Dračích lodí Vysočiny 2017. Moderní 
závod vychází ze staré čínské tradice 
Dračích lodí.

Jak pro ŽN zhodnotil Vladimír Ehl, 
prezident Windsurfi ng Club Vel-
ké Dářko, ledová dráha byla výbor-
ně upravena, což je zásluhou městské 
organizace Sportis. Panovalo sluneč-
né počasí, a i přes pořádný mráz dobrá 
nálada.

Tradičního moderátora Romana 
Dopitu bravurně nahradil Karel Švan-
da, podívanou byly i ohňové sloupy a 
efekty od Draco Ardens Petra Kabeše. 

Závodilo 11 posádek, Slováci na 
poslední chvíli odřekli, protože polovi-
na týmu onemocněla. 

V kategorii Firmy-Mix vyhrála posád-

ka jACOdraci Přibyslav časem 20:07. 
Za ženy si nejlépe vedl místní tým 
TETANIC Žďár n. S. časem 23:27, a 
v kategorii Fun-Mix vyhrál tým Fyšting-
koráb z Jablonce nad Nisou časem 
19:48. Vítěze tradičně čekaly originál-
ní sklenění draci na nerezové sani, od 
uměleckého skláře Oldy Šimpacha.

„Zranění bylo jediné, a to lehčího rázu. 
Pro jistotu jsme přivolali sanitku, ale ta 
naštěstí odjela zpět s prázdnou,“ ohlíží 
se pořadatel. „Ledová dráha po závodu 
zůstala, i po nespočetném odpichování, 
plně funkční a připravená pro bruslení,“ 
uzavírá Vladimír Ehl.


