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Draci rozvíří hladinu Piláku

závodu je ústřední téma na daný
rok, kdy se posádky či jejich doprovody stylově obléknou. Tak třeba
předloni seděli v kánoích rohatí,
loni zavládla prohibiční móda 20.
let. Letos se na dračím Piláku mají
objevit hlavní postavy nestárnoucího komiksu i s pejskem Ideﬁxem.

O dračích lodích

� Dračí lodě mají tvar otevře-

KRÁTCE po startu. Vzpomínka na loňské dračí lodě na Piláku.
Foto: Lenka Kopčáková; Zdroj obrázku: https://www.pohadkar.cz
Pilskou nádrž opět po roce ovládnou draci. Stane se tak v sobotu 20.
srpna při jednom ze závodů již 16.
ročníku festivalu Dračí lodě Vysočina.
V seriálu letošního ročníku se již
odehrály závody Dračí lodě Řeka
(18. 6.) na rybníku nedaleko Kru-

cemburku, kde se jelo o trofej rytíře Mikuláše Střely. Historií je už i
Dračí Peklo v Polné (16. 7.) a utkali
se již i Draci v Telči na Štěpnickém
rybníku (30. 7.)
Nyní čeká soutěžící na Piláku
závod Asterix a Obelix – mise dračí
lodě. Klání kánoí s dračími hlavami

vypukne v 10 hodin dopoledne. Své
síly poměří posádky kategorií Firmy
mix, ženy, fun mix a fun sport mix
na tratích 200 m a 1000 m. Sportovně zábavní akce potrvá zhruba
do desáté hodiny večerní, veřejnost
má jako vždy vstup zdarma.
Vyhledávanou tradicí žďárského

né kanoe dlouhé 12,5 m. Na špici
je zdobí dračí hlava, na zádi dračí
ocas.
� V posádce zasedne max. 20 pádlujících + bubeník na špičce. Údery
do bubnu udává rytmus pádlování.
A někdy je to fofr... Kormidelník
stojící na zádi usměrňuje plavbu.
Cílem je trať ujet co nejrychleji.
� Kolébkou dračích závodů je Čína před víc než 2200 lety. První festival dračích lodí se konal v Hong
Kongu r. 1976.
� Dnes se disciplině věnuje přes
50 miliónů nadšenců z více než 50
zemí světa (více na webu Czech
Dragon Boat).
-lko-

Úplné ticho... Jak zazní „GO“, pádla zaberou
Na otázky ŽN k závodu dračích lodí na Piláku odpovídá
Vladimír Ehl z pořádajícího
Windsurﬁng Clubu Velké Dářko.
� Lenka Kopčáková

Můžete pustit do světa zajímavost
ohledně letošního 16. ročníku Seriálu dračích lodí Vysočina?
V loňském ročníku ovlivněném covidem jsme vyhlásili téma „Prohibice“ a
toto jsme striktně vyžadovali i k nelibosti některých posádek.
Letos chceme naopak vše odlehčit
bez příkazů a nařízení.
Věříme, že si posádky po dvou letech
omezování užijí jak víkend strávený s
kamarády ve svém zázemí bez omezení, tak i super závody dračích lodí ve
Žďáru na Piláku. O žíznivé i hladové se

postarají se postarají dobrovolní hasiči
z Krucemburku.

To byl rok 2014 na téma James Bond
s účastí 59 posádek a 1239 závodníků.

Na žďárském Piláku se 20. 8. pojede již 4. závod letošního seriálu.
Téma zní Asterix a Obelix - mise dračí lodě
Toto téma jsme chtěli zařadit už dříve, ale vyhrálo až pro letošní ročník.
Věřím, že se na Piláku objeví v posádkách Římani, Galové, Kleopatry, Césarové a další krásné postavičky z tohoto
nádherného nestárnoucího komiksu.
Každopádně při zahájení i ukončení závodu se objeví Asterix a Obelix se
svým pejskem Ideﬁxem, i Panoramix v
životní velikosti…

Získáváte inspirace od samotných závodníků nebo diváků? Často pohádková témata značí hravost
dospěláků?
Náměty se snažíme vymýšlet s celým
okruhem účinkujících. Pohádková
témata činí na počet ročníků jednu
čtvrtinu.

Vzpomínáte na ročník, který byl
tematicky zcela výjimečný - co se týče převleků posádek?

Jen pro úplnost. Připomeňte, co
musí závodní posádky od startu do
cíle zvládnout?
V prvé řadě se soustředit a být v lodi
potichu. Pak mají šanci uslyšet startovací výzvu a samotný povel „GO„!
Mají cca 50– 60 vteřin na ujetí závodní tratě v délce 200 m, a pokud je to
příliš nevyčerpá, někteří se zúčastní i

závodní tratě na 1000 metrů.
Windsurﬁng Club Velké Dářko
pořádá jen žďárský závod, nebo se
účastní na pořadatelství závodů po
celé Vysočině?
Závod Dračí lodě na rybníku Řeka
pořádá a organizuje partnerský klub
Perun Hluboká. Závod Dračí Peklo v
Polné pořádá město Polná a sportovní
část organizuje Windsurﬁng Club Velké Dářko. Stejně tak jsme letos pořádali
a organizovali závod Draci v Telči a nyní nás čeká závod Dračí lodě Vysočina
ve Žďáru nad Sázavou.
Jak dlouho dopředu závod na Piláku chystáte a v kolika lidech?
Dá se říci, že jeden ročník končí a
druhý se návazně chystá. Pracuje na
tom celá členská základna.

V Jamách se utkají hasičské koňky
Naše letní pozvánka míří do jedné
z nejstarších obcí na Vysočině, do
Jam. Její historie se píše od r. 1252.
V sobotu 6. 8. ve zdejším sportovním areálu odstartují již 11. závody historických koňských stříkaček s mezinárodní účastí. Bude to
pokoukání.
Jak pro ŽN uvádí starosta SDH
Jámy Petr Starý, na zdejší závody koněk přijíždí pravidelně hasiči
z polských obcí Biezyn a Bielewo,
Slováci z Kaplné, Sence, Rohožníku
i Bratislavy-Jarovce. Předvedou své
chlouby.
„Soutěží minimálně 15 sborů v historických uniformách, jen ty koně
bohužel již dnes nemáme,“ lituje Petr
Starý.
Akce bude přehlídkou staré opečovávané, ale stále funkční techniky.

Jamský SDH, založený r. 1889, soutěží s původní koňskou stříkačkou,
stejně tak se závodu tradičně účastní
i žďárský SDH se svou ruční koněspřežnou stříkačkou.
„Tu nám v roce 1887 věnovala hraběnka Clam-Gallasová, která patřila i
mezi zakladatele našeho sboru v roce
1886. Soutěžní družstvo bude jako
vždy oblečeno v historických uniformách a přilbách,“ informuje starosta
zámeckého sboru Marek Entlicher.
Akce v Jamách začne v 13.45 slavnostním nástupem s prapory. Po
vyhodnocení soutěže v 18 hodin se
koná pro soutěžící i diváky posezení
s živou muzikou.
-lkoSTROJ, s nímž jedou do soutěže
žďárští hasiči. Snímek ze Dne Žďáru
2016.
Foto: Lenka Kopčáková

