Tisková zpráva

V Českém Brodě dne 17. 10. 2015

Papíroví draci létají i v bezvětří
(Drakiáda - 17. 10. 2015 od 14 hodin na hřišti u ZŠ Žitomířská)
Zábavné odpoledne pro děti a pro rodiny, které pořádá Občanské sdružení LECCOS společně se 14. oddílem
Junáka a Městem Český Brod proběhlo v sobotu 17. října v Českém Brodě již podvanácté. Ani bezvětrné
počasí neodradilo spousty rodin od účasti na této akci s dlouhou tradicí.
Pořadatelé drakiády měli v minulých letech velkou smůlu na bezvětří. Nebylo tomu jinak ani v sobotu.
Přesto byli moc rádi, že ustal vytrvalý déšť a v sobotu se vyčasilo. Na hřišti u základní školy po něm zůstalo
jen pár louží. Odpoledne plného her se zúčastnilo více než 150 návštěvníků. V tradičních dračích soutěžích
zápolilo 85 dětí. Těm nejúspěšnějším pomohli tatínkové vyvést draka do pořádné výšky, kde ten
nejvytrvalejší drak létal téměř hodinu. Sešlo se také pár krásných, doma vyrobených draků, jejichž tvůrci
byli samozřejmě odměněni zajímavými cenami. Kdo nechtěl v sobotu pouštět draka, mohl si vyzkoušet 12,
převážně sportovních disciplín. Děti zdolávaly 2 různé lanové lávky, vyzkoušely si střelbu z luku, zatloukání
hřebíků nebo metanou. V rámci aktivit Táto, jdeme na to! připravil jeden z pořadatelů pár disciplín, které
mohly děti plnit společně se svými tatínky - poznávačku nářadí, slalom s pracovním kolečkem, slalom s
pneumatikou poslepu... Všichni malí účastníci, kteří prošli, alespoň polovinou disciplín si odnesli drobné
odměny. Na minulé ročníky zavzpomínal Josef Ležal, jeden z pořádajících skautů: „Pamatuji jen jeden
ročník, kdy pořádně foukalo. Škoda, že si počasí nemůžeme dopředu objednat.“ Drobný startovní poplatek
pro účastníky činil tento rok 20 Kč. Výtěžek z akce bude použit na podporu aktivit Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Klub Zvonice, v rámci veřejné sbírky neziskové organizace LECCOS.

Další informace a fotografie v tiskové kvalitě poskytne:
Dita Nekolná
pracovnice PR
728 067 496
Občanské sdružení LECCOS

Další info o všech pořadatelích najdete na jejich webových stránkách:
www.leccos.cz

www.psohlavci14.cz

www.cesbrod.cz

Akci byla realizována ve spolupráci s městem Český Brod, v rámci projektu Zdravé město a MA21.
Drakiádu podpořilo také Ministerstvo práce a sociálních věcí (aktivity na podporu aktivního otcovství
jsou součástí projektu LECCOS pro rodiny).

