Tisková zpráva
Na liberecké přehradě už počtvrté
změřily své síly dračí lodě
Závodům dračích lodí o putovní pohár města Liberce, nazvaný Liberecký drak, patřila v sobotu 1.
září přehrada v Harcově. Čtvrtý ročník vyhrálo družstvo Dragons z Prahy. Za město Liberec se
nejlépe umístili Tygři ze zoo. Z deseti zúčastněných týmů obsadili pěkné druhé místo.
Dvacetičlenné fregaty se utkaly za mocného povzbuzování zhruba dvou stovek diváků v hlavním
závodu na trati, která měřila 200 metrů. Své síly poté změřily ještě na dráze o délce jednoho
kilometru.
Jak ukazovaly výsledky jednotlivých lodí, vedle síly rozhodovala především sehranost celého týmu.
Družstvo města Liberce tak dosáhlo ve své poslední jízdě dokonce čas o 5 vteřin lepší, než když jelo
poprvé.
„Je to sice dřina, ale užijeme si při ní i soustu legrace. Moc jsme kvůli špatnému počasí netrénovali.
Bylo by pro nás lepší, kdybychom se mohli sejít víckrát a jízdu lépe sladit,“ podotkl náměstek
primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda.
Za tým města pádloval také náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch Jiří
Rutkovský. „Mám radost, že máme akci pro spoustu Liberečanů, kteří se tady setkávají v rovném
boji,“ řekl.
V lodi nechyběl ani radní Roman Šotola. „Říká se, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Příští rok
ale budeme útočit na prvenství,“ zdůraznil.
Jak řekl Petr Rypka z pořádající agentury Sport Agency Altis, závody lodí jsou nejmasovějším
kolektivním sportem. Konají se každý rok v mnoha městech celé České republiky. Při prvním ročníku
se do klání v Liberci přihlásilo pět týmů, vloni jich spolu zápolilo osm, a letos ještě o dva víc.
Druhou nejúspěšnější posádkou z Liberecka se po Tygrech ze zoo staly Heřmanické potápky. Družstvo
z Heřmanic obsadilo třetí místo.
Pádlování na dračích lodích pochází z Číny, kde má 2 000 let dlouhou tradici. Lodě, které svým tvarem
uctívají čínského boha vod – Draka, jsou dlouhé 12,5 metrů a váží zhruba 250 kilo. Loď je typická
svým vzhledem – dračí hlavou na špici a ocasem na zádi. Posádku tvoří 18-20 pádlujících osob (10
napravo, 10 nalevo), bubeník a kormidelník. Bubeník udává pádlujícím rytmus pomocí úderů do
koženého bubnu. Do České republiky se tento sport dostal poprvé v roce 1998.
Seznam přihlášených týmů:
Město Liberec

Teplárna Liberec
Magna Střely
Piráti z Benteleru
Gea
Tygři ze zoo
Contíci
Heřmanické potápky
Aneťáci
Dragons
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