Dračí lodě na Vltavě se konaly již podvacáté!
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Pražský festival dračích lodí oslavil jubileum! Nechyběly ani celebrity, které se zúčastnily
závodů doslova ve všech podobách. Závody dračích lodí jistě není třeba široce představovat. V
posledních letech si tento vodní sport získává stále více příznivců a do závodů se nebojí zapojit
ani úplní amatéři. Víte, kde se pořádá vůbec nejstarší závod tohoto druhu u nás?

Je to na území hlavního města, kde právě tento víkend slaví Pražský festival dračích lodí
krásné dvacetileté výročí. Součástí akce byly nejen závody pro širokou škálu posádek dračích
lodí, ale i 2. ročník závodu Stand Up Paddle. Oficiální zahájení festivalu bylo spojeno se
slavnostním ceremoniálem probouzení draka. První víkendový den byl prosycený skvělými
sportovními výkony, o které se postarali domácí i zahraniční reprezentanti, včetně posádky z
daleké Číny.
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Do programu se zapojily i známé osobnosti, které svou účastí pomohly potřebným.
Sobotní den ve znamení nešťastné třináctky se lehce nesl hned v úvodu dne pro 1.
místopředsedkyni ODS, Alexandru Udženii. Ta se rozhodla vyzkoušet paddle board na
Vltavě a při návratu k molu vyzkoušela i kvalitu vody řeky, a to se vším všudy. Svůj pád
do Vltavy však brala s humorem, sportovně a statečně. Větší štěstí měly finalistky České
Miss 2017, ty z paddle boardů zpět na souš přešly suchou nohou. V roli bubenice se již
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po šesté na dračích lodích představila herečka Ljuba Krbová, její herecký kolega David
Novotný si zase vyzkoušel sílu svých paží při veslování. Z mohla je podporovala Míša
Maurerová s dětmi.

Festivalu dračích lodí se zúčastnilo celkem 1.740 závodníků v 87 posádkách na malých i
velkých plavidlech. Soutěžilo se v 200metrovém sprintu i na delší trati, která měřila 2 kilometry.
Ve spolupráci s organizací Múzy dětem proběhl závod pro děti a mládež.

Závody dračích lodí jsou již tradičně otevřeny také amatérským týmům. Nejinak tomu bylo v
Praze, kde byla pro závodníky připravena ROTARY DRAGON BOAT CHARITY CHALLENGE.
Závod se uskutečnil v sobotu 13.5. v odpoledních hodinách a nešlo v něm pouze o sportovní
výzvy. Všechny závodící posádky přispěly na charitu. Do závodu se zapojily také posádky dětí z
dětských domovů s VIP patrony.

Kromě dračích lodí se na Vltavě v okolí Žlutých lázní předvedly i paddleboardy v rámci druhého
ročníku závodu Prague SUP Race.

Všechny výsledky jednotlivých soutěží jsou online k vidění na www.dragonboat.cz
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