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Drakiáda 2022 

O tom, že papíroví draci létají i v bezvětří se přesvědčily děti na 19. ročníku Drakiády v Českém 
Brodě. Tato tradiční akce proběhla v sobotu 15. října. Pořádá ji LECCOS, z. s. společně se 14. 
střediskem Junáka Psohlavci.  
Jak je na českobrodské drakiádě zvykem, tak vítr nefoukal. Přesto jste tu mohli vidět spousty 
létajících draků, jen se nepodařilo vytáhnout je do pořádné výšky. I přes nepřízeň počasí dorazilo 
více než 80 dětí a užily si, kromě „dračích soutěží“, celou řadu různých disciplín – hod pytlíkem, 
lovení perel, slalom s pneumatikou, různé lanové aktivity, ruské kuželky, tradiční zatloukání 
hřebíků a další. Vyrobit si děti mohly také vlastní placku-odznak. Za splněné úkoly dostal každý 
malý účastník drobnou odměnu. V dračích soutěžích byly oceněny děti, které přinesly krásné a 
originální doma vyrobené draky a ty, kterým se podařilo vyvést draka co nejvýš a v bezvětří ho ve 
vzduchu udržet co nejdéle. Jak uvedla jedna z organizátorek Drakiády, Petra Ištvániková: „Už ani 
nepamatujeme, kdy na Drakiádě naposledy pořádně foukal vítr a letos nás navíc překvapil i déšť. 
Proto jsme byli moc rádi, že jsme dětem i rodičům mohli nabídnout horký čaj a každý si mohl na 
ohni opéct špekáček.“  

 

Poděkování patří Městu Český Brod, které akci finančně podpořilo. 
Za dary v podobě odměn pro děti děkujeme Nakladatelství Čtyřlístek, Czech News Center a. s. za 
remitendy časopisů Sluníčko, Mateřídouška a ABC. 
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LECCOS, z. s. Pomoc a podpora pro děti, mládež a rodiny.  
Poskytujeme a rozvíjíme sociální služby a aktivity pro rodiny s dětmi a pro děti a mládež. Vytváříme 
programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Klub Zvonice v Českém Brodě a v Poděbradech, Rodinné centrum Kostička, programy sanace 
rodiny a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Věnujeme se pěstounským rodinám a pořádáme 
akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost i pro neziskovky. Působíme na Českobrodsku, Kolínsku, 
Říčansku a v Poděbradech. 
 

 


