Tisková zpráva

V Českém Brodě dne 15. 10. 2016

Drakiáda v Českém Brodě opět v bezvětří
15. 10. 2016 od 14 hodin – Český Brod, Sportovní areál Na Kutilce

Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, které pořádá nezisková organizace LECCOS, společně se 14.
střediskem Junáka Psohlavci a Informačním centrem pro mládež, proběhlo v sobotu 15. října již potřinácté.
Návštěvníky neodradilo ani bezvětrné počasí, které vytrvalo po celé dopoledne, kdy probíhala tato tradiční
českobrodská akce.
Velmi chladné říjnové dny, totiž v sobotu, vystřídalo příjemné slunečné počasí a na atletický stadion Na
Kutilce dorazilo více než 170 návštěvníků a v tradičních dračích soutěžích zápolilo téměř 90 dětí. Děti, většinou
s pomocí svých rodičů, převážně tatínků, vyvedly své draky do výšky, kde ovšem draci vydržely létat jen chvíli.
„Na bezvětří jsme, bohužel, na naší Drakiádě zvyklí. Dětem nezbývá nic jiného, než se snažit draka vyhnat co
nejvýše nebo vytrvale běhat a vést draka za sebou.“: posteskla si Andrea Hradecká, jedna z pořadatelek.
V soutěži o nejkrásnějšího svépomocí vyrobeného draka, soutěžily draci látkoví i z papíru. Malí tvůrci, majitelé
nejkrásnějších draků, i nejvytrvalejší „dračí piloti“, byli na konci odměněni zajímavými cenami. Ten, kdo
v sobotu nechtěl v bezvětří pouštět draka, mohl si projít dvanácti disciplínami. Děti stavěly vysoké věže na
hranolkovišti, běhaly na gumě, soutěžily ve vázání uzlů na čas, prošly si slepeckou stezkou, vyzkoušely si sport
woodkopf nebo korfball, ale také si mohly na památku vyrobit svoji vlastní placku. Zajímavou disciplínu pro
ně připravila firma Elektrowin, která se zabývá zpětných odběrem vysloužilých elektrozařízení. Děti se na
jejich stanovišti dozvěděly více o materiálech, z kterých se různé elektrické přístroje vyrábí a jak je důležité
tato zařízení správně třídit a recyklovat. Také si zaskákaly na velké nafukovací konvici. Všichni malí účastníci,
kteří prošli, alespoň polovinou disciplín si odnesli malé odměny. Symbolický startovní poplatek činil tento rok
20 Kč. Vybíral se u příležitosti veřejné sbírky LECCOS, z. s., která celý výtěžek použije na podporu aktivit NZDM
Klub Zvonice, které v Českém Brodě a jeho okolí nabízí dětem od 6 do 20 let prostor pro trávení volného času,
podporu jejich aktivit a pomoc v obtížných životních situacích.
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