V sobotu 4. října 2014 se nad Hájkem proháněli draci různých tvarů, velikostí i barev.
Ano, šlo o ty papírové či látkové, které pouštěly děti, a poté i dospělí, u příležitosti
devátého ročníku Kostnické drakiády.
Od půl druhé odpoledne se na hřišti u Hájku začali scházet první účastníci. Ve čtrnáct hodin bylo zahájeno první kolo. Zapsalo se celkem 30 dětí, na něž dohlížela pětičlenná porota. Soutěžilo se opět ve třech kategoriích, Letec, Krasavec a Vozembouch. Přestávka mezi dvěma koly byla vyplněna soutěžemi.
Foukal příznivý vítr, jen chybělo sluníčko, které se schovávalo za mraky. Porotkyně
měly opravdu těžký výběr. Nakonec přece jen rozhodly a vybraly ty nejlepší. Nejobtížnější bylo spravedlivě rozhodnout o nejlepších letcích. Draci létali téměř všem. Nejlepší byla Nelly Doležalová, druhý Jaromír Filipský a třetí Nina Kamanová.
Krásných a originálních draků bylo plno. Jen jeden byl domácí výroby a přinesl Nikol
Doležalové první místo v kategorii Krasavec. Na klasiku vsadil i Štěpán Křivan.
Z úplně jiného soudku byl drak Karla Průši a zasloužené třetí místo.
Nejen nejlepší a nejhezčí bývají oceněni. Za snahu si cenu zaslouží i ty děti, kterým
se příliš nedaří. Letos si „Smolíček“ zasedl na Pavla Čurdu, kterému se opravdu nedařilo draka udržet ve vzduchu. Druhé místo v kategorii Vozembouch patřilo Kláře
Baurové. A třetí místo pak porota přisoudila Jiřímu Bastlovi.
První tři v každé kategorii dostali cenu v podobě hračky. Pro každé zúčastněné dítě
byla připravena i sladká odměna.
Letošní novinkou byla soutěž pro dospělé. Po zaplacení symbolického startovného
se dvanáct dospělých vrátilo do dětských let. Porotci v této kategorii byly děti. Měly
vybrat čtyři vítěze a na kategorii nezáleželo. Za nejlepšího Letce vybrali draka Jarolíma Kantnera a na druhém místě mého. Nejvíce se jim líbil drak Martina Puchnara. A
nedařilo se Barboře Křivanové, které připadla výhra Vozemboucha.
Po celé odpoledne byly smaženy domácí bramboráky a uzeny klobásky, které se
daly zapít točeným pivem, čajem, či svařeným vínem nebo grogem. Akce se konala
pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů v Kostníkách a za přispění Obecního úřadu
Kostníky.
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