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Tradičně vrcholem žďárských prázdnin jsou 
dračí lodě na hladině Pilské nádrže. Atmosféru 
závodů vždy provází vyhlášené téma a letošek 
se na Piláku udával v atmosféře 20. let a pro-
hibice. Tomu odpovídaly i úbory některých 
výprav.

Závodní posádky na tratích 200 a 1000 m se 
utkaly v kategoriích firmy mix; ženy; fun mix; 
fun sport mix.

V okolí Piláku to tento den žilo, diváci fandili 
svým posádkám a v mezičase se bavili při kouz-
lení čaroděje Cave, při ohňové show a navečer 
je čekal efektní seskok paragánů a po setmění 
tematický ohňostroj. 

Vystaveny byly putovní dračí trofeje, na nichž 
každý rok  přibude „šupina“ se jmény vítězů. 
Letos to jsou dle kategorií: FUN - Dračí Loko-
motiva  Pardubice; Ženy – Jedovaté Rumělky 
Chotěboř; Firmy –  Dafeplast Jihlava (socha 

draka od Michala Olšiaka);  bez putovní trofe-
je: Sort – Směska z Veslandy Brno.

Žďárský závod je zařazen do seriálu Festiva-
lu dračích lodí Vysočina, který se letos koná již 
po patnácté. 

Letos se utkalo 15 posádek, z toho čtyři byly 
místní. Nejvzdálenější dorazily z Brna a Třebo-
ně.

Na otázku, zda byla organizace závodu v době 
„spícího covidového draka“ více náročná, pořa-
datel Vladimír Ehl z Windsurfing Clubu Velké 
Dářko říká, že příprava závodu na Pilské nádrži 
je náročná vždy, ať pro 15 nebo 50 posádek.

S tématem 20. let a prohibice prý letos přišel 
autor ohňostroje a kamarád Petr Kabeš. Atmo-
sférou ožil zejména večerní program. 

„Nealko nebylo, ale tak trochu prohibice vyhlá-
šená pro posádky závodu, to ano“ usmívá se 
pořadatel. -lko-

JEDEN ze startů dračích lodí. Některé posádky nasadily hodně ostré tempo (více v naší fotogalerii na webu). Foto: Lenka Kopčáková

Dračí lodě brázdily Pilák Slavnosti jeřabin
vrcholí v září

Žďár nyní žije Slavnostmi jeřabin, multikultur-
ním festivalem babího léta, který má své počátky 
v 90. letech 20. století. 

Jak informuje starosta Martin Mrkos (Žďár-ŽM), 
loni proběhla zásadní obroda festivalu a Slavnosti 
jeřabin se od té doby připravují tematicky. Po hlav-
ním tématu roku 2020 Sklo, kdy byl i Rok Vysočiny 
sklářské, je letošním žďárským tématem kov. „Proto 
podtitul Ferrea Millennia - Kovová tisíciletí,“ vysvět-
luje starosta.

Téma kovu a metalurgie připomíná letošní 70. 
výročí založení Žďásu. „Ikonická továrna, s níž vždy 
Žďár rostl či padal. Právě 27. srpna v 11 hodin, přes-
ně před 70 lety proběhla první tavba. Zahájila provoz 
tehdy státního podniku Žďárské slévárny a strojírny,“ 
připomíná starosta. 

Kov se jako červená nit táhne celými letošními 
Slavnostmi jeřabin.  (Pokračování na str. 2)
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