








FESTIVALOVÉ LOGO 

Letošní ročník festivalu má zvláštní příchuť. 

Pražský dračí podzim je totiž mimo jiné také 

závěrečným závodem České ligy dračích lodí. 

Je závodem závěrečným, kde se nejenom 

možná rozhodne o vítězi celé série závodů, ale 

tento vítěz bude určitě také vyhlášen a 

dekorován cenou České ligy dračích lodí. A 

protože se jedná o první ročník této série 

závodů tak i festivalové logo si inspirovalo 

logem celé ligy.  

Logo festivalu Vám tak připomene nejenom krásné zážitky Pražského dračího podzimu, ale 

mnohým z Vás také celoroční úsilí, které jste vložili do soutěže o pohár České ligy dračích lodí. 

Česká liga dračích lodí 

Česká liga dračích lodí je série závodů na krátkých a dlouhých tratí. Závody se konají po celé 

republice na různých místech a mají různé organizátory. Závody mají společná pravidla, která 

zaručují stejné a spravedlivé podmínky na všech závodech. Zároveň ale také zachovávají 

jedinečnost místa, nebo formátu závodu dle jeho organizátora.  

Posádky zapojené do ligy mají možnost soutěžit o celkové prvenství v celém seriálu. Body získané 

za jednotlivé závody se sčítají a na konci se stane vítězem tým s největším počtem bodů. 

Závěrečný závod se koná v rámci Pražského dračího podzimu. Finále v 8! lodích tak určí vítěze celé 

ligy. 

Více na internetových stránkách: liga.praguedragons.cz 

Tričko 

K Pražskému dračímu podzimu neodmyslitelně patří také festivalové tričko. Pro letošní sedmý 

ročník jsme jej pro Vás opět připravili. Během festivalu budeme mít možnosti si zakoupit opět jak 

pánské T-shirt tričko z kvalitní bavlny, tak rovněž dámské tričko s krátkými rukávy. Trička jsou již 

tradičně vyzdobena potiskem - logem festivalu. 

Vlevo můžeme vidět obrázek trička s logem na 

tričku fialové barvy. Potisk v bílé barvě je 

proveden sítotiskovou technologií, která zaručuje 

stálost i po několikanásobném vyprání. 

Festivalové tričko je k dostání na stánku 

organizátorů za cenu 160,- Kč za kus. Vybírat 

můžete z dámských a pánských střihů a velikostí S 

– XXL. Pánové dokonce i XXXL. 

 
 
  



 
KINTARI foundation o.s. 

Občanské sdružení Kintari bylo založeno českou teatroložkou a milovnicí Indonésie Janou 

Wolfovou (roz. Vozábovou), aby především zájemcům v Čechách a na Slovensku přiblížilo 

neopakovatelné krásy Indonésie a svými aktivitami prolnulo tyto dva tolik rozdílné světy. České 

publikum seznamujeme s Indonésií, její kulturou, uměním a reáliemi především kulturními 

projekty, jako jsou nadační večery, taneční vystoupení, semináře, workshopy, výstavy aj. Kintari 

vzniklo především jako nadace, která chce pomáhat dětem a mladým umělcům v Indonésii. 

Výtěžek z kulturních akcí Kintari pořádaných v Indonésii i v Čechách, pomáhá především v oblasti 

vzdělání dětí v těch nejchudších oblastech Indonésie, přispívá na školní pomůcky, oblečení a boty. 

Kintari není velká organizace, pomáhat může jen v malém, ale i malá pomoc může třeba i jen 

jedinému dítěti změnit život. Kintari nepomáhá jen finančně, posílá do Indonésie sbírky, členové 

vyučují na školách v Indonésii, pomáhají mladým lidem dostat se na školy a těm nejchudším 

zajišťuje základní potřeby, jako je jídlo a lékařská pomoc.  

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.kintari.org. 

 

 
  



  

 
Skupina dračího tance při Pražském klubu dračích lodí 
 
Pražský klub dračích lodí se od počátků svého působení snaží propagovat dračí lodě nejen jako sportovní 
aktivitu ale klade též velký důraz na kulturu, jež je doprovází. A co by mohlo být z čínské kultury dračím 
lodím bližšího než právě dračí tanec? V roce 2006 klub dovezl do ČR originálního čínského draka, který se 
v Asii běžně využívá při soutěžích v dračím tanci.  

 
Skupina dračího tance se již může pochlubit řadou úspěšných 
vystoupení v různých koutech naší republiky. Vystupovali jsme 
pro kasino AmericanChance v Dolním Dvořišti, pro Foxconn 
v Pardubicích, v Průhonicích pro UniCredit Bank a další.  
 
Dračí tanec již také několikrát doprovázel Indonéské vánoce a 
festival Barvy života v divadle Minor. Nejexkluzivnější 
vystoupení však zatím proběhlo ve velkém sále paláce Žofín v 
Praze v rámci Panasonic festivalu. 
 
Za neméně zajímavé vystoupení však považujeme naše 
angažmá v Egyptě. Zde jsme tančili s čínským drakem ve stínu 
starobylých pyramid.  
 
V rámci letošního ročníku Pražského dračího podzimu budou 
mít diváci možnost vidět nejen tradiční rituál probouzení draka, 
ale také zcela novou taneční sestavu, obohacenou o nové a 
dosti náročné prvky, které vás jednoduše nadchnou! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LVÍ TANEC 
Kung-Fu škola Petry Lorenzové 

 

Lví tanec 

Lví tanec patří mezi starobylá čínská kulturní dědictví, praktikovaná již po staletí. Zahání zlo a 
špatné vlivy a přináší štěstí, mír, blahobyt, úspěch a zdraví. V čínské kultuře má pověra velký 
význam a tak provedení lvího tance jako ochrana proti negativním vlivům je všude vítáno. 
Když se ohlédneme zpět dějinami Číny, tradiční Kung – Fu školy se vždy považovaly za ochránce a 
zástupce čínské kultury, což je vidět také na provádění lvího tance. Ten patří k důležitým 
slavnostním událostem jako Nový rok, náboženské svátky, otevření obchodů a firem, různá jubilea, 
svatby… 
Tým tanečníků pro lví tanec se skládá ze 2 tanečníků (při delším vystoupení se mohou měnit), 
bubeníka (drží rytmus)  a několika dalších žáků, kteří hudebně doprovázejí s činely a gongem. 
V naší škole provádíme tradiční lví tanec stylu Hung Gar a nabízíme jeho provedení při různých 
slavnostních příležitostech, jako otevření různých společenských akcí, firem, obchodů, svatby 
apod.    
V případě zájmu se ozvěte na tel: 606 582 848 nebo na webmaster@kungfu-praha.com. 
         
Ing. Petra Lorenzová 
 
Rádi bychom letos zkusili něco nového a tak jako speciální představení se objeví 

 
Dívčí taneční skupina NEXTYLE 
Jsme mladá, ale již celkem úspěšná taneční skupina moderního 
tance (Street dance). Můžeme se pochlubit několika tituly mistryň 
České republiky v kategorii HIP HOP pod hlavičkou ČSAE FISAF vč. 
účastí na Mistrovství Evropy. 
 
Vznikli jsme v roce 2003 a od té doby se stále rozrůstáme (letos jsme například zahájili výukové 
lekce street dance pro děti na významné pražské základní škole). V současné době máme 35 
aktivních členů ve věku od 7 do 26let. 
 

Nejvýznamnější úspěchy pod sportovní organizací FISAF – funk/hip hop: 

2010 Mistři a vícemistři ČR (kadeti, junioři) 
 1.místo a 7.místo Open world cup 2010 Kladno (kadeti, junioři) 
 1. a 3.místo MČR jednotlivci 
2009 Mistři a vícemistři ČR (děti, junioři) 
2008 Mistři a vícemistři ČR (kadeti, junioři) 
 Finálová účast na ME Finsko 
2007 Mistři ČR (senioři) 
 Finálová účast na ME Španělsko 
2006 Mistři ČR (junioři)  
 
Na festivalu vystoupí skupina ve složení: 
Natálie Podlipná, Sabina Karásková, Juliana 
Růžičková, Zdeňka Petrová, Fabiana Marzatico 
a Barbora Wenzlová. 
 
 Trenérkou skupiny je Tereza Hájková. 

 



ALD Automotive je světová síť leasingových společností vlastněná skupinou 
Société Générale. Je jedním z leaderů na evropském trhu v oblasti operativního 
leasingu. V České republice patří ALD Automotive do stejné finanční skupiny jako 
Komerční banka. 
 

ALD Automotive se prioritně zaměřuje na leasing pro flotilové zákazníky a v její správě je více než 810 000 vozidel 
ve 39 zemích světa. V České republice spravuje ALD Automotive přes 12 tisíc vozů.  
 
Služby, které poskytuje ALD Automotive se specializují na financování a provoz vozových parků (flotil). Jejich rozsah 
je široký, od finančního leasingu až po operativní a Full-Service leasing nebo správu vozového parku.  
 
Hlavními výhodami spolupráce s ALD Automotive je jistota silného finančního zázemí Société Générale, jedné  
z největších korporátních a investičních bank v Evropě, a flexibilní přístup, založený na detailním rozboru požadavků 
klienta a následné individuální řešení šetřící jeho finance i čas. Naše know how pramení z dlouholetých zkušeností 
členů evropské sítě ALD Automotive (fungující již od roku 1946) a světové skupiny ALD Automotive – Weels, která 
spravuje více než 1.095.000 vozidel. Poskytujeme globální řešení také pro firmy operující na mezinárodních trzích. Na 
domácím trhu máme více jak desetileté zkušenosti. Pražská centrála a 6 regionálních poboček v České republice i na 
Slovensku zajišťuje dobrou dostupnost našich služeb.  
 
Primární hodnotou je pro nás spokojenost zákazníka, která spojuje všechny pracovní týmy ALD Automotive na 
národní i mezinárodní úrovni. Usilujeme o to, abychom splnili klientovo očekávání vzájemného partnerství.  
 
PRES – LI- TIM 2011 
Kapitán: Blanka Čechová 
  
Pres-li-tim oslaví na Pražském dračím podzimu 5. narozeniny. Nejstarší průmyslová škola v Praze, kterou najdete 
v PRESlově ulici na Smíchově, je 22x starší. A právě zde „kotví“ naše bojovná dračí loď. 
  
Nejsme tedy ani zástupci tisku, ani fan club Elvise Presleyho, ale učitelé a pracovníci ve školství.  
Jízda na dračích lodích nás baví, plavíme se pro radost. Neodradí nás ani parníky na Vltavě, ani mořské vlny  
v Indonésii.  
 
Ve městě Tanjung Pinang, kam jsme se loni vypravili, byli z naší smíšené, amatérské posádky u vytržení.  
Kokosy na sněhu = Pres-li-tim na vodě, tak se na nás místní obyvatelé dívali. Malé děti nám drze naznačovali, že se 
utopíme. Naše heslo: „My jsme draci z Pres-li-timu, zažijete s námi psinu“ nabylo reálných podob.  
Tim Ceko (oficiální název) však ostudu neudělal, neskončil poslední. V kategoriích „mix“ a „Evropa“ byl dokonce 
nejlepší (škoda, že tyto kategorie nebyly zrovna hodnoceny). 
 
Po těchto zkušenostech chceme následující pětiletku trochu oživit a naším neutuchajícím elánem vyléčit české 
školství. Jak to dopadne, uvidíme. 
 
Fanděte nám, protože: „Preslováci to jsou draci, jezdí hlavně pro legraci. Vždycky když se nalodí, trochu to tu 
oživí. “ 
 

       



 

 
ENERGIE DRACHEN UND ENERGIE DRACHEN & FRIENDS 
Team Captain: Annett Stumpe  

 

� gegründet wurden die Energiedrachen 2004, 
� Training ist 1x in der Woche,  
� zu unserem Team gehören  ca. 45 Paddler 
� unser Team besteht aus Mitarbeitern der Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH, der BRAWAG GmbH 

(Brandenburger Wasser- und Abwassergesellschaft), dem Städtischen Klinikum Brandenburg 
 GmbH -den Medical Dragon und Freunden 

� wir sind ein mix-fun Team und das vierte mal in Prag 
 
Tento mix-fun-tým byl založen v roce 2004. 45 pádlařů trénuje jednou týdně.  V Praze jsou už počtvrté. 
 

 

 

 

Dragons CZ 
Kaptián: Štěpán Vašek 
SK „Dragons CZ“ byl neoficiálně založen již v polovině roku 2009,  
a to skupinou nadšenců pro dračí lodě. 
 
Ode dne 6. 5. 2010 se „Dragons CZ“ stává oficiálně sportovním 
klubem, sdružujícím zájemce nejen o dragonboating, ale i o jiná 
sportovní odvětví. 
 
SK „Dragons CZ“ je mladým, silným a ambiciózním týmem, který jezdí v probíhající sezóně, tj. v roce 2011, Českou 
ligu dračích lodí a v jejím rámci se snaží o dosažení co nejlepších výsledků. Historického úspěchu tento tým dosáhl 
dne 20. 8. 2011 na závodech ve Velkém Dářku na Vysočině, kde ve své kategorii obsadil 1. místo.  Tréninky probíhají 
pravidelně v Praze.  

       



 
Tým Ministerstva zahraničních věcí – MZV 
Kapitán: Josef Špáník 
 
Tým dračích lodí Ministerstva zahraničních věcí lze s jeho čtyřmi účastmi považovat za tradiční posádku Pražského 
festivalu dračích lodí. Jedná se o posádku složenou nejen z úředníků ministerstva a jeho rozpočtových organizací, ale 
i dalších posil a to nejen ze státní správy. Mezi největšími úspěchy v 5-letém období fungování týmu lze zmínit 
umístění na druhém místě v roce 2008 a třetí místo z roku 2007.   
 

 
 
Dresden Tigers  
Captain: Tine Fink 
 
How you can see in our name, we come from 
Dresden. 
Our team was rebuilt in January 2007.  
The first foundation of the team occurred in already 
1996. From this “old” Tigers only one person is still on 
board. 
 

 
 
There was the idea to find a team for the parents of the 
pupils who take part in the training in the “Kanuverein 
Laubegast”. The children want to become great canoe 
champions like Gesine Ruge or Lydia Weber from our 
sport-club. But we‘ve got also other interested people. 
So the team grows up to nearly 30 members. 
Unfortunately there are not a lot of men. That is in fact 
a great problem 
 
We meet every Thursday for training on river Elbe.  
Before the competitions we train two once weekly on 
Tuesday and Thursday. 
 

It is very important for us to have a lot of fun together. 
We still took part in some competitions. Our first event 
was the “Malter Dragon Boat Race 2007”. We were so 
proud that we could win there. It was also interesting to 
start every Year at the “StrietzelCup” in January in 
Dresden. Last but not least we had a nice time during 
the “CityCup” in Berlin in the last years.  
The previous climax this year was the participation in 
the 37th Vogalonga in Venice in June this year's.  
A fabulous feeling with the dragon boat was to be 
driven through the channels of the city of Venice. 
 
Since 2009 we participate every year in this 
competition in Prague. We have always a lot of fun in 
this case and wish all participants luck and success. 
 
more information:  http://www.dresdner-tiger.de.vu/ 
and http://www.kanuverein-laubegast.de/  
 

 
 



 

Timi tým 
Kapitán: Valdemar Uldrich 
 
Jedno indické přísloví praví: 
„Když se vůl a kára shodnou, nezáleží na tom, jaká je cesta…“ 
 
Naše celkem nesourodá skupina je důkazem toho, že toto přísloví platí. 
I když jsme každý jiný, mladí i zralejší, vysocí, malí, hubení, baculatí, 
různých profesí, názorů a směrů..Pokud nás nějaký nápad nebo myšlenka 
uchvátí (tak to bylo třeba v případě dračích lodí), jsme schopní se tak nějak 
hezky dohodnout, shodnout jako ten vůl a kára a život nás tak baví…. 
 
O tom svědčí už pět neuvěřitelných let, kdy to spolu táhneme pořád dál. Lidé 
přicházejí a odcházejí, ale zdravé jádro zůstává a to je hlavní☺ A Timi tým 
žije!!! 
 
Aby bylo všem jasné, s kým má tu čest, zde je pár základních údajů  
o Timi týmu: Rozhodně byste Timi tým neměli brát na lehkou váhu (celý 
tým před závodem vážil 1 305 kilo živé váhy)a díky atletickým postavám 
našich borců a krásných žen dosahuje i úctyhodné výšky  ( 33 m a 38 cm). 
Tlak se nám zvedne, jen co nastoupíme do lodě a rosného bodu svorně  
a hravě dosahujeme již při druhém zabrání pádlem☺ 
 
Jak vidíte není lepšího Timi týmu pod sluncem a těšíme se až s Vámi 
ostatními změříme své síly☺ 
Naším krédem je: parádně si to užít a hlavně vše ve zdraví přežít☺☺☺☺ 
Vodě a drakům ahoooooj. 
Váš Timi tým 
 
 
Draci pražské justice 
Kapitán: Tomáš Novosad 
 
Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 
 
DRESDNER LÖWEN 
Club/Organization: Kanuverein Laubegast 
Team Captain: Hannes Mähne 
 

Wir sind eine bunt zusammen gewürfelte Truppe und wie Ihr seht, ist Allen vertreten zwischen 8 und 80 ... ok ... ist ein 
bisschen übertrieben: zwischen 18 und ... Wir haben allesamt Spaß am Drachenbootfahren auch wenn wir das 
sicherkách aus den verschiedensten Gründen heraus tun: Bewegung, Fitness, sportlicher Ehrgeiz ... oder einfach nur 
so. 
Was gibt es sonst noch wichtiges zu wissen, was nicht schon auf den Andersen Seiten steht? - Richtig: Unser 
Drachenboot heißt Löwenzahn! Tja, und für die restlichen Details surft mal über unsere Seiten ... oder kommt einfach 
mal im Kanuverein Laubegast vorbei, um uns näher kennenzulernen.   =>www.dresdnerloewen.net 

 



ProStatici 
Kapitán: Jiří Strašil 
 

Ahoj! 

Pro ty, kdo o nás ještě neslyšeli (kde jste žili, boha jeho?), posíláme pár údajů o naší posádce 

jménem  

ProStatici 
Zdravým jádrem (až na pár případů prostaty) jsou loňští vítězové Poháru Algida - Projektanti  

a Statici z jedné nejmenované firmy. Ostatní svalovou hmotu doplňují další nám blízké 

profese jako architekti, hasiči apod. 

Letos si brousíme opět zuby a listy pádel na stupně vítězů, a to nejen v pohárech na klasických 

250m a indonéských 600m, ale i na soutěž o „Nejzapálenější tým“. Přes svůj zdravotní handicap 

jsme odhodláni odevzdat za pádlem všechno, až se za námi bude vařit voda.  

Letošní téma je „ProStatici na výletě“. A o jaký výlet se jedná? Přijďte se podívat… 

 

 
Ať soupeři co nejčastěji slyší daleko před sebou naše bojové heslo: 

„Když musím, tak musím“ 
 

Zasíláme pár fotografií pro zastrašení soupeřů: 

     
Vlevo: Nácvik nové metody pádlování (omluvte kvalitu paparazziho snímku, šlo o tajný test) 

 

Vpravo: Vítězové již slaví a soupeři jsou ještě daleko vzadu (vlevo nahoře, táákhle malincí)  



 

Součástí tvrdého tréninku je i 

pádlování stylem singl bez 

kormidelníka, s automatickým 

bubeníkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDOHUSBANDS 
Jméno kapitána: Lukas Curin Malek 
 
Tým se skládá převážně z manželů Indonésanek žijících v Praze a jejich přátel. Sponzorem týmu je Indonéská 
ambasáda v Praze. V roce 2009 jsme startovali pod názvem Indonéský tým, letos již pod názvem Indohusbands. 
Bojovým pokřikem týmu je "Mata landak"! 
 

 

 

 
Certicon 
Kapitán: Tomáš Vyštejn 
 
CERTICON není v této soutěži žádným nováčkem, tým 
dračích lodí společnosti CERTICON se soutěže účastní již 
popáté. V letech 2006, 2007 se umístil jako druhý v celkovém 
pořadí a v letech 2008, 2009 a 2010 si ze závodu na 250 
metrů odnesl 1. místo v kategorii firemních týmů. Letos nás 
tedy čeká opět obhajoba prvního místa v závodě na 250 m a 
zároveň bychom rádi dosáhli na medailový stupeň v závodě 
na 1000 metrů. 
  
CERTICON je soukromá česká akciová společnost, založená v roce 1996 a má v současné době přibližně  
120 zaměstnanců s pobočkami v Praze a Plzni. 
  
CERTICON je společností zaměřující se na komplexní služby v oblasti zakázkového návrhu, vývoje, diagnostikování  
a testování softwaru, návrhu analogových a digitálních integrovaných obvodů pro náročné operačně či životně kritické 



aplikace v informačních technologiích, lékařské elektronice, telekomunikační technice a zařízeních pro průmyslové 
řízení a rozhodování. Úzká spolupráce se špičkovými vysokoškolskými pracovišti umožňuje společnosti CertiCon 
poskytovat nadstandardní služby i na mezinárodní úrovni. Našimi klienty jsou zejména významné zahraniční 
společnosti. 
 

 

 

U96 
Kapitán: Martin Kinčl 
 
Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 

 

Naga lajuna 
Kapitán: Hanka Jackie sparrow 
 

Naga Lajuna je tým nadšených kolegů a kamarádů, který se dal dohromady pod vedením kapitánky Hanky. A ačkoliv 
jsme prozatím všichni na dračích lodích začátečníci, jsme plni elánu a odhodlání vyzkoušet své síly a bojového ducha. 
Zúčastníme se s radostí všech disciplín, protože jsme přesvědčeni, že jedině tak se do rytmu našich pádel může 
promítnout ten pravý tlukot dračího srdce! :-) 
 
 

 

 



Thunder Volt RWE Polska  
Captain: Angiezska Mokwińska 
 
Thunder Volt RWE Polska is an amateur team of RWE Polska SA. We come from Warsaw where we practice on the 
lake in the centre part of the capital city of Poland. The team was created in 2009 and has already participated three 
times in the international  Regatta of Dragon Boat in Essen, Germany where we won once the second place over  
40 teams. We were also involved in a few local competitions. The team captain is Agnieszka Mokwińska. 
 

 

 
DRAČÍ DECH II.  HRANICE 
Oranizace: KVS HRANICE 
Kapitán: Dohnal Mojmír 
 
Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 
Bazoš draci 
Oranizace: Bazoš.cz  
Kapitán: Miroslav Burán 
 
Sponzorem týmu je inzertní server Bazoš.cz, kde se dá sehnat možné i nemožné, od plavek po dračí lodě. Členové 
vítězného oranžového týmu byli vybráni práve na internetovém portálu Bazoš.cz, v sekci „Zvířata – ztraceni, nalezeni.“ 
Jednoho speciálního nalezence představí tým v průběhu víkendu.  
 

KOMETY Hranice 
Organizace: Klub vodních sportů Hranice 
Kapitán: Šárka Dohnalová 
 
Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 
Oranžová tchýně 

Organizace: čez 

Kapitán: Martin Pohlodek 
 
Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 
Tragicky neškodní 

Kapitán: alexandra medřická 

 
Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 
 



Pražský klub dračích lodí 
Kapitán: martin konečný 
 
Pražský klub dračích lodí byl založen v roce 1998 a od té doby se nepřetržitě stará 
o neustálý růst počtu dračích pádlařů, nových posádek, nadšených organizátrorů  
a uskutečněných akcí dračích lodí. Kromě své vlastní závodní činnosti je take 
tréninkovou základnou pro další týmy, organizátorem řady akcí (Závod Velké Dářko, 
Pražský dračí podzim) a soutěží (Česká liga dračích lodí, Pražské dračí zívání)  
a další. Zaměřuje se též na teambuildingy na dračích lodích. 
 
Mimo závody dračích lodí se take snaží o rozvoj asijské kultury spojené s dračími loděmi. Dračí tanec, rituální 
zahajování festival a spolupráce s dalšími sportovními a kulturními spolky jsou jen pouhou ukázkou velké šíře záběru 
tohoto klubu. 
 
Jizerský Drak 
Kapitán: Tomáš mařík 
 
Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit! 
 
 

Satani z doubí 
Kapitán: Bohuslav Poles 
 
Tým na sebe nic neprozradil, nechte se překvapit. 
 
 
Dragon Board Velké Dářko 
Kapitán: Martin Ševčík 
 
V České lize dračích lodí závodí první sezonu. Klub jeho zakladatelem je Windsurfing Club Velké Dářko, pořadatel 
pěti ročníků závodů dračích lodí na “ Moři Vysočiny , Velkém Dářku “.  
Držitel rekordu – nejvyšší  počet přihlášených posádek v ČR do roku 2011 
www.dragonboard.cz 

 

 
 

 
 



 
A nakonec ještě něco veselého: 
 
Pro další ročníky pro vás připravujeme: 
 
Plovoucí dračí tribunu: 

 
 
Zajímavé hosty na pádle i kormidle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pražský klub dračích lodí Vám přeje hodně zábavy a sportovního vyžití. Děkujeme Vám, že 

jste přišli a přejeme Vám hodně štěstí a síly do soutěžních klání! 

A také způsoby jak mít svou dračí loď stale u sebe 
(nafukovací, která se vejde i do batůžku): 

Počítačovou verzi našeho festivalu: 



První rozplavby 250m a časovky Indo 600m Druhé rozplavby  250m a časovky Indo 600m

Závod č. Nástup Nalodění Závod Loď Pohár Závod č. Nástup Nalodění Závod Loď Pohár

race no. line-up boarding race boat Cup race no. line-up boarding race boat Cup

10:00 10:10 P INDO Dresdner Löwen 11:25 11:35 11:45 4 FIREM DRAGON BOARD Velké Dářko
G INDO DRAČÍ DECH II. HRANICE 3 FIREM Draci pražské justice

10:00 10:15 4 FIREM ALD Dragons 2 FIREM PRES-LI-TIM
3 FIREM PRES-LI-TIM 1 FIREM Naga Lajuna
2 FIREM Timi tým 11:35 11:45 11:55 8 CISAR ProStatici
1 FIREM DRAGON BOARD Velké Dářko 7 FIREM Indohusbands

10:05 10:15 10:25 8 FIREM Naga Lajuna 6 KVET KOMETY Hranice
7 FIREM Bazoš draci 5 FIREM ALD Dragons
6 FIREM Indohusbands 11:40 11:50 12:00 P INDO Energie Drachen
5 FIREM Draci pražské justice G INDO Jizerský Drak

10:10 10:20 10:30 P INDO Dresden Tigers 11:45 11:55 12:05 4 KVET Elbnixen (Löwen+Tigers)
G INDO Energie Drachen & Friends 3 FIREM Timi tým

10:15 10:25 10:35 4 CISAR Dragons CZ 2 FIREM Bazoš draci
3 CISAR Tým dračích lodí MZV 1 KVET Tragické zaminky
2 CISAR Satani z Doubí 11:55 12:05 12:15 8 KVET Naga Lajuna - ženy
1 KVET Elbnixen (Löwen+Tigers) 7 MEZIN Thunder Volt RWE Polska 

10:25 10:35 10:45 8 CISAR Certicon 6 KVET Energie Drachen & Friends - Ladies
7 CISAR ORANŽOVÁ TCHÝNĚ 5 CISAR Certicon
6 CISAR Prague Dragon Boat Club 12:00 12:10 12:20 P INDO Indohusbands
5 KVET Energie Drachen & Friends - Ladies G INDO KOMETY Hranice

10:30 10:40 10:50 P INDO PRES-LI-TIM 12:05 12:15 12:25 4 MEZIN Dresdner Löwen
G INDO Naga Lajuna 3 MEZIN Tragicky Neškodní

10:35 10:45 10:55 4 KVET Tragické zaminky 2 MEZIN Dresden Tigers
3 KVET KOMETY Hranice 1 CISAR Dragons CZ
2 KVET Naga Lajuna - ženy 12:15 12:25 12:35 8 MEZIN DRAČÍ DECH II.  HRANICE
1 CISAR ProStatici 7 CISAR ORANŽOVÁ TCHÝNĚ 

10:45 10:55 11:05 8 MEZIN Energie Drachen & Friends 6 CISAR Satani z Doubí
7 MEZIN Dresden Tigers 5 MEZIN Energie Drachen
6 MEZIN Thunder Volt RWE Polska 12:20 12:30 12:40 P INDO Bazoš draci
5 MEZIN DRAČÍ DECH II.  HRANICE G INDO Certicon

10:50 11:00 11:10 P INDO Dragons CZ 12:25 12:35 12:45 4 MEZIN Jizerský Drak
G INDO U96 3 CISAR Prague Dragon Boat Club

10:55 11:05 11:15 4 MEZIN Energie Drachen 2 CISAR Tým dračích lodí MZV
3 MEZIN Dresdner Löwen 1 MEZIN Energie Drachen & Friends
2 MEZIN Tragicky Neškodní 12:35 12:45 12:55 P INDO ProStatici
1 MEZIN Jizerský Drak G INDO Prague Dragon Boat Club

11:05 11:15 11:25 P INDO ALD Dragons 12:50 13:00 13:10 P INDO Satani z Doubí
G INDO Tým dračích lodí MZV G INDO ORANŽOVÁ TCHÝNĚ 

23

24

PAUZA 15 minut - pak pokračuje závod č. 25
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PAUZA 15 minut - pak pokračuje závod č.13
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Semifinálové jízdy 250m Finálový závod ČLDL

Závod č. Nástup Nalodění Závod Loď Pohár Postup z Závod č. Nástup Nalodění Závod Loď Pohár

race no. line-up boarding race boat Cup advance from race no. line-up boarding race boat Cup

13:10 13:20 13:30 4 FIREM 7. místo 14:30 14:40 15:00 4 CLDL 2. místo
3 FIREM 5. místo 3 CLDL 4. místo
2 FIREM 4. místo vítěz postupuje do finále 29 2 CLDL 6. místo
1 FIREM 6. místo (winner goes to final 29) 1 CLDL 8. místo

13:20 13:30 13:40 8 14:40 14:50 8 CLDL 7. místo
7 KVET 5. místo 7 CLDL 5. místo
6 KVET 4. místo vítěz postupuje do finále 30 6 CLDL 3. místo
5 (winner goes to final 30) 5 CLDL 1. místo

13:30 13:40 13:50 4 CISAR 7. místo
3 CISAR 5. místo
2 CISAR 4. místo vítěz postupuje do finále 31 Podzimní pohár 2011

1 CISAR 6. místo (winner goes to final 31)

13:40 13:50 14:00 8 MEZIN 7. místo Závod č. Nástup Nalodění Závod Loď Pohár

7 MEZIN 5. místo race no. line-up boarding race boat Cup

6 MEZIN 4. místo vítěz postupuje do finále 32 15:10 15:20 15:30 1 1000m ALD Dragons
5 MEZIN 6. místo (winner goes to final 32) 2 1000m PRES-LI-TIM

3 1000m ProStatici
Finálové jízdy 250m 4 1000m Indohusbands

15:15 15:25 5 1000m Bazoš draci
Závod č. Nástup Nalodění Závod Loď Pohár Postup z Tým 6 1000m KOMETY Hranice
race no. line-up boarding race boat Cup advance from Team 7 1000m Naga Lajuna

13:50 14:00 14:10 4 FIREM postup z 25 8 1000m Jizerský Drak
3 FIREM 2. místo
2 FIREM 1. místo 15:40 15:50 16:00 1 1000m Tým dračích lodí MZV
1 FIREM 3. místo 2 1000m Energie Drachen

14:00 14:10 14:20 8 KVET postup z 26 3 1000m Timi tým
7 KVET 2. místo 4 1000m Draci pražské justice
6 KVET 1. místo 15:45 15:55 5 1000m DRAČÍ DECH II.  HRANICE
5 KVET 3. místo 6 1000m DRAGON BOARD Velké Dářko

14:10 14:20 14:30 4 CISAR postup z 27 7 1000m Satani z Doubí
3 CISAR 2. místo 8 1000m Dresden Tigers
2 CISAR 1. místo
1 CISAR 3. místo 16:10 16:20 16:30 1 1000m Dresdner Löwen

14:20 14:30 14:40 8 MEZIN postup z 28 2 1000m Energie Drachen & Friends
7 MEZIN 2. místo 3 1000m Dragons CZ
6 MEZIN 1. místo 4 1000m Certicon
5 MEZIN 3. místo 16:15 16:25 5 1000m Prague Dragon Boat Club

16:10 16:20 G INDO U96 
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Pořadí v kvalifikaci podle 
součtu dosažených časů

PAUZA 20 minut - pak pokračuje závod č. 34
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