
TZ02: Dračí klání v Písku a další sporty při Cipískovišti 2015 

8. ročník závodu dračích lodí o putovní pohár města Písku odstartuje v sobotu 16. května 

2015 v 10:15 hodin. Nádherná atmosféra již poněkolikáté vznikne na nábřeží 1. máje mezi 

Kamenným a Novým mostem, místě jako stvořeném pro dračí klání. Již o den dříve, v pátek 

15. května dopoledne, budou mezi Novým a Kamenným mostem zápolit podruhé písecké 

základní a střední školy. Přihlášeno je celkem šest středoškolských posádek a osm posádek 

základních škol.  

V předešlých ročnících si adrenalin na řece Otavě v centru Písku zažily desítky týmů a tisíce 

diváků. Dvanáct a půl metru dlouhá plavidla opatřená na přídi dračí hlavou a na zádi ocasem 

pojmou dvacet pádlujících. Na konečný počet dvacet dva je doplňuje vpředu sedící bubeník 

a vzadu kormidelník. Takto sestavené posádky se v rozjížďkách snaží co nejrychleji urazit 

200 metrů mezi píseckými mosty. Vítězné týmy z minulých let (Faurecia, s.n.o.p. Písek, 

Namydlený blesk, RK Dragons, Pražský klub dračích lodí a naposledy 2x Sokol Písek) si 

vždy pochvalovaly vynikající diváckou kulisu a dobře připravené zázemí.  

Kromě tradičního závodu mezi mosty se také letos pojede závod na 1000 metrů. Do 

sportovního dění se zapojí i samotní diváci, kteří budou opět hlasovat o cenu „HVĚZDNÝ 

TEAM“, čili divácky nejatraktivnější družstvo. Město Písek a pořádající sportovní agentura 

Altis srdečně zvou posádky i diváky na tuto jedinečnou akci! Posádky do závodu dračích lodí 

se mohou stále hlásit – přihláška a další informace jsou k dispozici na www.draci-lode.cz.  

Opomenout nemůžeme ani další sportovní aktivity probíhající pod hlavičkou Cipískoviště. 

V sobotu 16. května se na hlavní cestě Palackého sadů uskuteční 7. ročník závodu 

„Robotem rovně aneb autíčka v parku“ (starty u pošty v 9:00, 10:30, 13:00, 14:30). 

Současně se zde mezi 12:00 a 17:00 můžete seznámit s frisbee – kromě ukázek a házení 

pro zábavu budou organizovány i soutěže. Za plážovým volejbalem se mohou zájemci v 

neděli vydat do Městského sportovního areálu (přihlášky smíšených dvojic do 13. května). 

V neděli 17. května od 14:00 do 18:00 budou v případě příznivého počasí připraveny ukázky 

a možnosti vyzkoušení parkouru a streeet workoutu na hřišti před Letním kinem. Na 

nedalekém Městském ostrově pak v rámci Dětského zábavného odpoledne proběhne 

prezentace casting sportu. 

Řada sportovních vystoupení se v průběhu víkendu uskuteční také na podiu v Palackého 

sadech – můžete zhlédnout umění skupin AC SOLE, TK Street4all, T-DANCE, For Body, 

vystoupení píseckých mažoretek, TC ZIP nebo Harmony Wellness Clubu, brazilské bojové 

umění CAPOIERA či SKP karate Písek. 

Podrobnosti k akci Cipískoviště: www.cipiskoviste.cz. 
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