
fiíbûh jednoho kynologické-
ho cviãi‰tû dokazuje, Ïe
kdyÏ se sejdou skuteãní

nad‰enci, kter˘m jde o spoleãnou
vûc, jsou schopni dokázat i zdánli-
vû nemoÏné. I kdyÏ jim osud není
zrovna naklonûn. 

STARÁ KLUBOVNA
V roce 1994 se pár nad‰encÛ
zaãalo scházet a cviãit se psy
v prostorách jedné místní zahra-
dy. Koncem téhoÏ roku zaloÏili ofi-
ciální základní kynologickou orga-
nizaci Lety, aby mohli pofiádat
zkou‰ky z v˘konu.
Bez zázemí se cviãit nedá, to bylo
v‰em jasné. Pronajali jsme si tedy

starou dfievûnou chatu na pozem-
ku u fotbalového hfii‰tû jako klu-
bovnu a na v˘cvik pozemek za
protipovodÀovou hrází u fieky
Berounky.
Základní problém byl tedy vyfie-
‰en. Následovaly roky práce
a budování. Zavezení a srovnání
obrovské terénní vlny na cviãi‰ti
trvalo skoro ãtyfii roky. Oplocení
cviãi‰tû a pozemku u klubovny,
bûÏná údrÏba tûchto prostor, dal‰í
a dal‰í práce, které si vyÏádaly
nespoãet brigádnick˘ch hodin.

NOVÁ KLUBOVNA
V roce 1994 zaãala dal‰í etapa
na‰eho klubu: rozhodli jsme se
svépomocí postavit novou klubo-
vnu. Následovalo odkoupení dosa-
vadní pronajaté klubovny, vypra-
cování projektové dokumentace
na klubovnu novou a vyfiízení sta-
vebního povolení. Zaãalo shánûní

finanãních prostfiedkÛ a materiál-
ních darÛ na stavbu.  Mezitím
jsme samozfiejmû normálnû fun-
govali, konaly se závody, zkou‰ky
z v˘konu, probíhal normální
v˘cvik. Novou klubovnu jsme slav-
nostnû zkolaudovali 2. ãervna

2000, je pfiipojená na plyn, vodo-
vod, kanalizaci a elektfiinu a jsme
na ni opravdu py‰ní. 

VELKÁ VODA
BohuÏel 13. srpna 2002 pfii‰la vel-
ká povodeÀ. Voda ze fieky
Berounky se pfielila pfies protipo-
vodÀovou hráz a zatopila celé oko-
lí. Na‰e klubovna byla zatopena
vodou aÏ po strop. Byli jsme zou-
falí. V‰echno, co jsme doposud
vybudovali, bylo zniãené. Pfii‰li
jsme o ve‰keré vybavení, nená-
vratnû byly ztraceny fotografie,
videonahrávky a kroniky. Báli
jsme se, zda není po‰kozená
budova na‰í nové klubovny. 

KLUBOVNA â. 3
Ta v‰ak na‰tûstí nápor velké vody
vydrÏela, a tak nezb˘valo neÏ se
dát znovu do práce. DÛleÏité
doklady jsme zachránili a usu‰ili.
Díky poji‰tûní budovy jsme dosta-
li peníze na její opravu. Také nám
pomohla dotace od âKS. 
Zaãátkem roku 2003 jsme obno-
vili sportovní ãinnost klubu. Za
pomoci sponzorÛ jsme nakoupili
nové vybavení (odkládací kotce,
pfiekáÏky, oplocení, vybavení klu-
bovny). Díky obrovskému pocho-
pení, pomoci a velkému úsilí
a nasazení nûkter˘ch ãlenÛ jsme
se mohli zaãít znovu vûnovat
v˘cviku a psÛm.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Za dobu existence na‰eho klubu
se konalo mnoho sportovních
a spoleãensk˘ch akcí. KaÏdoroãnû
pofiádáme nûkolikrát zkou‰ky
z v˘konu, dva závody a v˘cvikov˘

tábor. Na‰i ãlenové skládají se sv˘-
mi psy zkou‰ky, zúãastÀují se
závodÛ, pfieborÛ a nûktefií i vrcho-
lov˘ch soutûÏí. Roky utíkají rychle.
Ze zakládajících ãlenÛ zbyli uÏ jen
dva, ktefií pamatují zaãátky. Bû-
hem tûch více neÏ deseti let pro‰lo
na‰imi fiadami mnoho lidí. Nûkolik
let pofiádáme pravidelné lekce
v˘chovy a socializace pro ‰tûÀata
a mladé psy v‰ech moÏn˘ch ple-
men, o které je velk˘ zájem.

ZÁVOD CACIT 2006 LETY
A nakonec to nejlep‰í. V záfií loÀ-
ského roku jsme dostali nápad
uspofiádat závod podle IPO 3
s mezinárodní úãastí s udûlením
titulu CACIT. Titul CACIT je nej-
vy‰‰ím ocenûním, kterého mÛÏe
pes na mezinárodních závodech
ve v˘konu získat. Je udûlován
napfiíklad vítûzi Mistrovství svûta
nebo na mezinárodních závo-
dech splÀujících podmínky pro
jeho udûlení.
V âechách se takov˘ závod neko-
nal pr˘ témûfi 10 let. Nad na‰ím
závodem pfievzal zá‰titu starosta
obce Lety pan Jifií Hudeãek. Part-
nerem v pofiádání závodu se stal
internetov˘ portál pro chovatele
www.svetzivrat.cz . Vzali jsme na
sebe nelehk˘ úkol pokusit se oÏi-
vit tradici tûchto závodÛ. 
Závod jsme naplánovali na 4. aÏ 6.
srpna 2006. Bude se konat na fot-
balovém hfii‰ti místního fotbalové-

ho klubu, které je v sousedství
na‰eho kynologického cviãi‰tû
a klubovny. Pachové práce budou
probíhat na travnat˘ch terénech
v okolí obce ¤itka. Pro zaji‰tûní co
nejvy‰‰í úrovnû závodu se podafii-
lo zajistit úãast kvalitních rozhod-
ãích a figurantÛ. Obranu bude
posuzovat ‰piãkov˘ zahraniãní
rozhodãí p. Louis Quadroni ze ·v˘-
carska, pachové práce a poslu‰-
nost jedni z na‰ich nejlep‰ích
mezinárodních rozhodãích páno-
vé Lubo‰ Jánsk˘ a Theodor Krajãí. 
Podrobné informace o závodu
vãetnû propozic jsou k dispozici
na webové stránce www.cacit.cz,

Dovolujeme si tedy pfiedbûÏnû
pozvat závodníky a samozfiejmû
v‰echny pfiíznivce na‰eho krásné-
ho sportu. Urãitû se bude na co
dívat a doufáme, Ïe se jim v na‰í
malebné vesniãce kousek od
Karl‰tejna bude líbit. 
Podrobnosti o ãinnosti na‰eho
klubu naleznete na adrese: 
www.obeclety.cz/kklety

Za ZKO Lety Alena VanÏurová
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Příběh velké vůle aneb Povodni navzdory
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Český kynologický svaz
zve diváky na

XI. Mezinárodní výstavu psů
všech plemen – FCI

29. 4. – 30. 4. 2006
v Pražském veletržním areálu Letňany,

Praha 9

Program: 
posuzování psů v kruzích, soutěž dítě a pes, 

ukázky práce asistenčních 
a vodících psů, agility ap.

Mezinárodní výstava psů – ČKS,
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

www.vystavapsu.cz
vystava@kynologie.cz

âasto sl˘cháme, Ïe lidé dnes uÏ nemají ãas a zájem nûco spoleãnû budovat, Ïe spoleãnost
se individualizuje a brigády jsou pfieÏitkem minulosti. Není to v‰ak pravidlem. 
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