
Otevření in-line dráhy a hřiště

Braškov, 28. června 2011 – V roce 2010 se podařilo Obci Braškov získat dotaci z Regionálního operač-
ního programu Střední Čechy (ROP SČ). Tento program se soustřeďuje na podporu rozvoje regionu a je 
určen pro čerpání fi nančních prostředků z fondů Evropské unie. Celkové náklady projektu se přiblížily 
k hodnotě 6.800.000 korun, původní rozpočet akce 6.400.000 korun obec Braškov v průběhu výstavby 
navýšila o dalších 400.000 korun.   

Realizaci projektu umožnilo získání fi nančních prostředků z Regionálního operačního programu 
Střední Čechy. Celková výše dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy byla 
3.549.049 korun z toho podíl Evropského fondu regionálního rozvoje činil 3.216.326 korun a 332.723 
korun pochází ze státního rozpočtu. Zbývající náklady, necelých 3.250.000 korun uhradila obec Braškov 
ze svého rozpočtu.

Celý projekt „Vybudování in-line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie v obci Braškov“ začal 
vznikat již v polovině roku 2009. V průběhu dvou let byla vyhlášena čtyři výběrová řízení na dodavatele 
jednotlivých částí projektu: od projektanta přes zpracovatele projektové žádosti pro čerpání z fondů EU, 
zhotovitele stavby až po technický dozor investora. Architektonický návrh vytvořila ing.arch. Kateřina 
Dolejšová a projektovou dokumentaci zpracoval Václav Prynych. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele 

OBEC BRAŠKOV ZÍSKALA DOTACI A DÍKY NÍ JE ZASE O NĚCO KRÁSNĚJŠÍ

celé stavby se stala rakovnická společnost Froněk, spol. s.r.o., která provedla veškeré práce na projektu. 
Po celou dobu realizace projekt dozoroval Ing. Jan Rys. Pro obec zajišťovala administraci celého projektu 
od vyplnění žádosti o dotaci až po závěrečné vyhodnocení fi rma ML Compet, a.s. 

In-line dráha o šířce 3m a délce 500m vede okolo malého borovo-akátového lesíka  zvaného Háj. 
Dráha je navržena jako dvoupruhová s asfaltovým povrchem.

Herní prvky a sestavy pro děti jsou rozmístěny podél nově navržené cesty , která vede při okraji louky 
a akátového lesa. Hřiště je vybaveno herními prvky z akátového dřeva od společnosti Tomovy parky, 
s.r.o. a doplněno plochami tlumící náraz.  

Fitkoutek pro seniory a sportovce. V blízkosti herních prvků pro děti je vybudovaný malý fi tkoutek 
pro dospělé. Jedná se o čtyři červeno-žluté trenažéry sloužící k protažení celého těla. 

Celý prostor hřiště a in-line dráhy je doplněn lavičkami a odpadkovými koši. Návrh zeleně a ozelenění 
provedla kladenská fi rma Zakládání a údržba zeleně, s.r.o. 



Některé věci se nemají odkládat a oddalovat, ale všechno má své výjimky a to se v případě vystoupení skupiny Gladly S.W. na Braškově a paralelně s ním napsání článku do Braškovských novin v plné míře 
potvrdilo! Pod vlivem loňských úspěchů v Country rádiu byl koncert několikrát na spadnutí a článek byl dokonce rozepsán, ale dnes jsem šťastný, že k oběma počinům došlo až teď. Inu, některé věci se asi mohou 
nebo dokonce mají odkládat, až uzrají…

Festival Valdecký háj – splněný slib…

Valdecký háj

Častým vystupováním jsme sbírali zkušenosti a zároveň rozšiřovali autorský repertoár. V průběhu jara, 
jsem se stále častěji zabýval myšlenkou na náš koncert na Braškově. Zahráli jsme, pravda na letošních 
čarodějnicích, ale vystoupení pro širší veřejnost byla stále otevřená a šlo už jen o to, jakým způsobem se 
uskuteční, kde a v jakém termínu. Vladimír Dráb už dříve hovořil o Háji a myšlence postavit v upraveném 
lesíku pódium, ale já jsem se zamiloval do krásného prostředí za braškovským rybníkem. Otázkou byla také 
forma koncertu, protože se mi stále víc vtírala myšlenka, uspořádat místo vystoupení Gladly S.W. rovnou 
festival, za účasti několika spřátelených kapel. Zatím to bylo v mlze, ale časem dostal nápad jasné kontury.

V první řadě jsem udělal průzkum u vytipovaných interpretů v předběžném termínu prvního zářijového 
víkendu a všichni s účastí souhlasili a měli dokonce volné termíny. To mně povzbudilo natolik, že jsem 
učinil ještě smělejší krok. Navštívil jsem v Praze Honzu Vyčítala a pokusil jsem ho pro naši akci získat. 
Buď samotného nebo s celou kapelou. 

Honza nebyl v zásadě proti, ale přesto jsem s nápadem seznámil ještě manažera Greenhorns Milana 
Černého. Ani on možnost vystoupení na Braškově nevyloučil,ale vyvstal mi tím o mnoho větší problém 
s rozpočtem festivalu. Ale účasti Greenhorns jako taháku festivalu už jsem se nehodlal vzdát.

Při slavnostním otevíráním dětského hřiště a in-line dráhy na Háji, už jsem se smělými plány seznámil 
starostu obce Vladimíra Drába a zjistil jsem, že nápad udělat koncert, či festival právě tam, není vůbec 
špatný. 

Nicméně jsme se předběžně dohodli a Vladimír slíbil sponzorský příspěvek se kterým jsem mohl po-
čítat jako se základem rozpočtu. Počítalo se samozřejmě s oslovením dalších místních podnikatelů, ale 
září bylo ještě daleko. Podstatné bylo sestavit stabilní, atraktivní program a určit pevný termín konání 
festivalu. Představitelé obce byli pro a teď byla řada na mně.

Termín 3. září se už jevil jako defi nitivní, když jsme si uvědomili, že právě v tomto víkendu se pravidelně 
konají Dny města na Sletišti v Kladně. To by mohlo mít pro diváckou účast na festivalu velice neblahé 
důsledky. Nezbývalo, než termín posunout o týden později. Asi dva účinkující s tím měli problém, ale 
nikoliv neřešitelný a slíbili, že udělají všechno pro to, aby se mohli zúčastnit.

Zhruba v polovině července jsem mohl říct, že mám program hotov, kluci z kapely byli pro a přišly 
na řadu fi nance. 

Začátkem srpna jsem se sešel se starostou nad prvním bodovým scénáře organizace celého festivalu. 
Jako vždy mně ve všem, co jsem nemohl vyřešit sám vyšel vstříc a vše začínalo nabývat spád a správný 
směr. Zalíbil se mi nápad,aby festival nadační – ve prospěch Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově.

Bylo potřeba zajistit fotografa, kameramana, provést povrchovou úpravu lesíka pro instalaci pódia, 
zajistit WC, vytvořit plakát a dát ho do tisku a spousta dalších drobností a nezbytností.

Stálo to hodně energie a času, nicméně poslední týden před vypuknutím festivalu už se řešily jen drob-
nosti, výlep plakátů a poslední díry v rozpočtu. V předvečer festivalu 9. 9. jsme už jen rozvezli směrové 
šipky na všech krajích obce. Předpověd počasí byla více než příznivá a to byl základ všeho.

V sobotu 10.9. nastal kýžený den. Kamarád naší kapely Vašek Samec přivezl ještě dva kolegy a vyra-
zili jsme na místo konání. Kluci byli připraveni řešit na místě řemeslné problémy, které se bezpochyby 
vyskytnou. Vysekali trávu a za místem, kde bude stát pódium postavili pergolu a stůl s lavicemi, jako 
zázemí pro účinkující.

U stánku s občerstvením, který provozoval personál Staré hájovny se už kouřilo a otáčelo se sele na rožni. 
Zvukař Pavel Mencl už byl také na místě a přivezli i WC. Zdálo se, že všechno klape na jedničku. 

V deset hodin měli přivézt pódium a chvilku po desáté šofér volal, že už nakládá a za chvilku bude na 
cestě. Úplná idylka. 

Ještě se dostavili elektrikáři, aby upravili zapojení rozvodné skříně, spotřeba všech agregátů, včetně 
zvukařovy aparatury, byla přece jenom značná.

Blížila se 11 hodina a pódium stále nikde. Kontaktoval jsem šoféra a ten tvrdil, že je na cestě. Už 
přestával být klid a začínala  se vkrádat nervozita. Pódium je základ všeho a zvukař nemůže bez něj 
stavět aparaturu.

Dorazily už i dva džípy s osádkami v amerických vycházkových uniformách, což veřejnost kvitovala s 
nadšením. Klukům to opravdu moc slušelo.

Infarktová situace se vyhrotila a hodinky ukazovaly 13:00. Za hodinu měl začít jinak bezvadně připravený 
festival a Standa Čermák už dorazil i svojí skupinou Dreams a začínala pomalu krize. Chvilku po jedné byla 
prkna, která znamenají svět konečně na místě a kdo měl ruce, nohy pomáhal, abychom se nedostali do skluzu.

Opět se ukázal onen syndrom Blanických rytířů 
a těsně před druhou hodinou bylo pódium i zvukař 
připravení a první kapela už stála na pódiu a dělala 
zkoušky mikrofonů a nástrojů. 

Přes tento problém mohla Johanka asi ve 14:15 
zahájit 1. ročník nadačního festivalu Valdecký háj. 
Pak už události dostaly spád a na travnatou plochu 
s připravenými lavicemi proudily davy diváků. I na 
začátek vypadala účast velice slibně. Poděkoval jsem 
sponzorům a program se rozjel.

Kamera, fotograf, všechno bylo v horečné činnosti 
a festival začínal dýchat. Standa roztleskal obecenstvo 
svou veleúspěšnou písničkou Ty, já a kamión a po pří-
davku už Johanka uváděla další kapelu – rakovnický 
Žízeň band. Hrají výhradně vlastní písničky svůj styl 
sami specifi kují jako country grass.

V průběhu jejich vystoupení dorazili už i slavní 
Greenhorns i s legendou a průkopníkem žánru Hon-
zou Vyčítalem. 

Blížilo se jejich vystoupení a lidí stále přibývalo. 
Když nastoupili na prkna, přivítáni bouřlivým po-
tleskem mohlo být na místě bezmála 500 diváků. Tak 
tohle nikdo nečekal! Počasí bylo úžasné, naprosto ideální pro podobnou akci a festival si už začal žít 
svým vlastním životem. Na řadu přišla i naše Patrona z války a staré dobré hity z období zlaté éry skupiny. 

Vystoupení Greenhorns prostě nemělo chybu a už se pomalu chystali letošní vítězové Talentu Country 
rádia, plzeňská skupina Lignit. Parta sympaťáků a výbornách muzikantů. 

Dostali jsme se do nepříjemného skluzu, ale neměl jsem v úmyslu jakkoliv drasticky to řešit. Přesto 
jsem musel plzeňáky připravit o jednu písničku, ale na vítěznou Baladu o Jenny se místo našlo a nakonec 
i pro přídavek.

Na řadu přišla vyborná písničkářka a interpretka 
s nádherným hlasem, Simona Klímová ze Slaného. 
Její písničky roztančily i malou asi tříletou tanečnici, 
kterou kameraman přivedl na pódium.

Nálada byla vynikající, pivo teklo proudem a sele 
zmizelo, jak když se po něm zapráší. Začalo se pomalu 
stmívat a přišli jsme na řadu my, pořádající skupina 
Gladly S.W. Přišel okamžik, kvůli kterému všechno 
vzniklo. Chvíle, kdy konečně zahrajeme braškovským 
fanouškům a  kterých není málo.

Patrona z války zněla podruhé a opět se pódiu 
napochodovali dva z vojáků a celou písničku odsalu-
tovali. To opravdu nemělo chybu!

Postupně jsme představili celý náš program, už za 
úplné tmy a ohlas byl fantastický! Diváci byli opravdu 
skvělí a festival si náramně užívali. Při konečné Beroun-
ce už vytleskávali konec a Johanka si za skandování 
vynutila společně s diváky náš přídavek, ostatně jako 
všech předchozích. Jako přídavek jsme zahráli baladu 
Poslední výstup a rozloučili jsme se symbolicky „bříšky“. 
Bylo něco po půl desté, když Johanka poděkovala všem 
účinkujícím a divákům a 1. ročník festivalu Valdecký 
háj se stal minulostí. Spousta diváků se s námi přišla 
rozloučit a poděkovat přímo k pódiu, včetně Honzy Vy-
čítala, který vydržel až do konce! Za sebe mohu říct, že 
to byl jeden z největších dnů v mém životě. Díky všem..

Co k němu dodat? Těžko se hledají slova, protože se vydařil tak, že to nečekal nikdo, ani ten největší 
optimista. Od první chvíle se vše sypalo jak písek, nevyvstal jediný problém a nic ani nezaskřípalo. Patří 
za to všem, kdo se o to zasloužili velký dík, jak účinkujícím, tak i diváků, kteří přišli v nečekaně hojném 
počtu. Mnozí z nich už mluvili o druhém ročníku a těšili se na nový program. 

Při takhle skvělém výsledku není důvod 2. ročník nepodniknout, na což jsem dostal ostatně i požeh-
nání od starosty Vladimíra Drába a už dnes mohu slíbit, že veškerý komfort a technická úroveň bude 
ještě mnohem lepší. Proč ne, když jsme zjistili, jak kulturní jsou braškováci a všichni další hosté a jaké 
skvělé publikum vytvořili.

Závěrem bych chtěl ještě poděkovat sponzorům: fi rmě Autodráb spol. s r.o, Pavlu Ornovi a fi rmě Orna 
corporation v.o.s., fi rmě Kartex, Petru Štěpánovi a fi rmě Štěpán a Jíchové, Ing. Vladimíru Chalupovi a 
fi rmě ADcom, Ing. Petru Vackovi a fi rmě valdeker spol. s r.o., fi rmě V&V Taxes s.r.o., Vait s.r.o. a fi rmě 
Truhlářství Brabec.

Tondovi Mittelbachovi za natočení festivalu, Luboši Jonášovi za fotoreportáž, Pavlovi Menclovi za 
vynikající zvuk, Johance, která dala festivalu šťávu, Vaškovi Samcovi a jeho kamarádů za vydatnou pomoc 
a dalším a dalším, kteří se jakkoliv na přípravě festivalu podíleli. 

Nezbývá , než se těšit na další ročník, který začneme zanedlouho připravovat.

Milan Procházka a Gladly S.W.
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