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JelikoÏ jsem nespavec, vidûl jsem poprvé
závod draãích lodí na sportovním kanále
v televizi. V té dobû bylo mistrovství svûta
v Raãicích na kanále. A velice se mi to líbi-
lo, fiíkal jsem si, Ïe by nebylo ‰patné, kdyÏ
máme v Letovicích pfiehradu, tento závod
pfiivést sem. Po pÛl roce jsem se dopídil
k panu Janeãkovi, kter  ̆ je viceguvernér
Draãích lodí. Po domluvû se podafiilo udûlat
v Letovicích nult  ̆roãník. Popisuje historii
závodu starosta mûsta Letovice a patron
Draãích lodí pan Vladimír Stejskal.

PoloÏila jsem panu Stejskalovi je‰tû
pár otázek:

Pane Stejskale, kolik let jste patro-
nem závodÛ?

Draãí závod je moje dítû. Závody le-
tos budou probíhat ãtvrt˘m rokem.

Jak˘ byl nejvût‰í a nejmen‰í poãet
náv‰tûvníkÛ? 

UÏ v nultém roãníku bylo asi dvacet
posádek. Loni 60 posádek, coÏ je maxi-
mum. Myslím, Ïe právû loni byla nejvût-
‰í náv‰tûvnost, má to stoupající tendenci.

Popi‰te ãtenáfiÛm prosím prÛbûh zá-
vodÛ Draãích lodí. 

Posádka se zaregistruje a zaplatí popla-
tek 4 000 Kã. V pátek je povinn˘ trénink.
Loì se skládá z 21 ãlenÛ posádky, z toho
musí b˘t 4 Ïeny. Kormidelníka dodáváme
my. Skloubit 21 lidí, aby táhlo za jeden
provaz, se musí vyzkou‰et. V pátek je po-
vinn˘ trénink, pÛl hodiny lodû jezdí cviãnû

kapacita je dostaãující. Náv‰tûvníci se mohou
ubytovat i v Orlím hnízdû.

Kde je‰tû se závody Draãích lodí jezdí? 
Je asi 12 míst v âR. Napfiíklad Slezsk˘

pohár, Berounsk˘ drak, T˘n nad Vltavou
(pozn. redakce). Dnes se jezdí i v padesá-
ti metrov˘ch bazénech. Lodû jsou men‰í
a pfietlaãují se v pádlování asi o dva met-
ry. Chtûli jsme to vyzkou‰et na koupali‰-
ti, ale nikdo se nepfiihlásil.

Vlastní Letovice lodû?
Asociace Draãích lodí pÛjãuje lodû.

Chtûli jsme si jednu koupit, ale neby-
la volná. Nûjakou opotfiebovanou má-
me v plánu na pfiehradu dostat. Názvy
lodí jsou nejrÛznûj‰í, napfiíklad
Serepes, Bota, Artíci, Allstar team.
Úãastní se i hasiãsk˘ a uãitelsk˘ sbor,
dodává s úsmûvem Stejskal.

Jak˘ máte vzkaz pro náv‰tûvníky? 
Vstupné nevybíráme, parkovné na den

je 20 Kã. Vefiejnost se mÛÏe podívat v pá-
tek na trénink a v sobotu na hlavní závod,
kde bylo vloni pfies 4000 lidí. Pfiehrada
bude hostit i leteckého akrobata pana
Bagára. Dûláme to pro pobavení regionu.
Tû‰íme se na vás ve dnech 22. a 23. srpna,
dodal starosta pfii rozhovoru.

Odmûnou bude jistû krásné poãasí
a úspû‰n˘ dal‰í roãník. 

Pane Stejskale, dûkuji za rozhovor
Izabela ·tûpánková 

po pfiehradû, kormidelník uãí posádku
pádlovat podle toho, jak bubnuje. V sobo-
tu probûhne rozlosování. KaÏdá loì má
svoje ãíslo. Vzdálenost tratû je 200 m
sprint a 1000 m ve tvaru ãtverce. ¤íkám
tomu honící pes. Po 10 vtefiinách vyjíÏdí
dal‰í loì a vy vidíte soupefie pofiád pfied
sebou, tak se snaÏíte neustále makat, 
abyste je pfiedjel. TakÏe mÛÏeme fiíct, Ïe
i ten kilometr se jede sprintem. KaÏdá loì
má svÛj stan i obãerstvení. Naskytne se
nám tak zajímav˘ pohled na pfiehradu
v obleÏení. V sobotu veãer je závûreãné

vyhodnocení. Závodníky ãeká jenom tvrdá
práce na lodi. První tfii získají pohár a di-
plom. Humornû doplnil organizátor.

MÛÏeme tam potkat olympioniky? 
Urãitû tady bude volejbalov˘ mistr

z Francie, zároveÀ rodák z Letovic
David Koneãn˘. Loni jsme mûli poprvé
mezinárodní náv‰tûvu. Závody byly po-
v˘‰eny o posádku z Polska. 

Jaké jsou moÏnosti ubytování? 
Ubytování není vÛbec problém. Letovická

ZÁVODNÍCI VE JMÉNU DRAKA

Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

také na 

najdete


