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• ÎELEZÁ¤STVÍ • VODA PLYN TOPENÍ •
• HUTNÍ MATERIÁL • DROGERIE •

• DOMÁCI POT¤EBY •

www.kovokolonial.cz

Prodejna Doubravice
Dolní 34 
Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 766

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63 
Boskovice
tel.: 728 757 333

Prodejna Boskovice
Sokolská 38 
Boskovice
tel.: 607 810 605

Poãasí letos vy‰lo na jedniãku, ne-
bylo ani vedro, ani zima, nepr‰elo, tak-
Ïe na závodûní tak akorát. JiÏ v 8 hodin
ráno bylo sly‰et kolem bfiehu pfiehrady
hlasité bubnování. To zaãaly závody na
200 metrÛ. Letos poãet pfiihlá‰en˘ch
t˘mÛ trhal rekordy, kapacita byla zcela
vyãerpaná. Do závodu nastoupilo cel-
kem pfies ‰edesát t˘mÛ vãetnû zahra-

niãní úãasti z Polska. Jak prohlásili po-
fiadatelé, jednalo se o jeden z nejvût-
‰ích závodÛ draãích lodí v âeské re-
publice.

SoutûÏní t˘m draãí lodû tvofií cel-
kem 22 závodníkÛ  vãetnû bubeníka
a kormidelníka. Dle pravidel musí
v posádce figurovat nejménû 4 Ïeny.
Do závodu na Kfietince se pfiihlásili jak

amatérské t˘my, tak t˘my poloprofesi-
onálÛ a dokonce i t˘my sloÏené ze sa-
motn˘ch Ïen. 

Ve 13 hodin prosvi‰tûlo nad hlavami
divákÛ lehké letad˘lko, leteck˘ akro-
bat pan Radim Bagár z Aeroklubu
Moravská Tfiebová nám pfiedvedl svou
show, která byla i s koufiov˘mi efekty.
V‰ichni diváci se zatajen˘m dechem

a zalomenou hlavou sledovali, jak
stoupá vzhÛru, aby se za pár okamÏikÛ
stfiemhlav pustil pfiímo dolÛ a tûsnû
nad hladinou to vybral… bylo na co se
dívat, chvílemi se aÏ tajil dech.

Hlasité bubnování bylo sly‰et prak-
ticky cel˘ den, mimo závod na 200
metrÛ se závodilo i na trati 1000 metrÛ.
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Vozy vystavoval Hyundai Boskovice. Aeroshow Radima Bagára. Akci nav‰tívilo mnoho divákÛ.

Kfietínská pfiehrada byla od pátku 23. srpna v obleÏení. To se zde pfiipravoval a chystal oficiální III. roãník Závodu draãích lo-
dí na Kfietínce. Probíhaly tréninky, nácvik taktiky, sehrání t˘mu tak, aby v‰ichni mohli v sobotu do závodu nastoupit pfiipravení
a odhodlaní zvítûzit. A Ïe bylo na Kfietince jiÏ od samotného rána v sobotu Ïivo a ru‰no…

Kfietínka Cup 2013 byl úspû‰n˘

Své síly zmûfiilo více jak 60 posádek.


