Kynologové zůstávají
O vleklé kauze kvůli provozu kynologického cvičiště u rybníku v Dubinské
ulici jste již určitě slyšeli. Psalo se o ní
na Facebooku, na webu Úřadu MČ,
v Újezdském zpravodaji, v Magazínu
Oko a na různých stránkách internetu. Vydejme se proto společně na
nevšední pouť života kynologického
cvičiště.
Před více jak třiceti roky jej stvořili
kynologové na skládce. Pro členskou
základnu o několika stovkách členů
a širokou veřejnost vybudovali jeden
z nejhezčích areálů v ČR. Rozkládal se
na pozemcích více vlastníků, a proto
uzavírali několik nájemních smluv.
Jednu z nich i na legionářský pozemek
s panem V. Pokorným.
Když před 4 roky začalo vytlačování kynologů ze cvičiště, objevil se
o smlouvu nikdy neutuchající zájem.
Od úředníků, politiků, různých zainteresovaných osob. Ať už měli důvod jakýkoliv, kynologové smlouvu prozíravě nikomu neukázali. Čas plynul a loni
v únoru se pozemek stal vlastnictvím
dědiců. Jednoho z nich jsem se zeptal,
zda v této éře užívali kynologové pozemek bez jejich souhlasu: „Měli náš
souhlas s užíváním pozemku, dokonce od nás měli i plnou moc na jednání
s místním úřadem ve věci vybudování
oplocení,“ prozradil mi pan Pokorný
ml. Tím zcela vyvrátil tvrzení o letitém
užívání pozemku kynology načerno,
šířené například v Listárně minulého
ÚZ bývalým radním p. Jeníčkem.
Mementem zůstal kulatý stůl k provozu cvičiště v roce 2016. Na něm
pí starostka Čechová a radní Jeníček

kynologům a občanům slíbili pokračování jednání za tři týdny. Slibu ale nedostáli, kulatý stůl nesvolali. Naopak
začali kynologům ztrpčovat jejich činnost a provoz cvičiště začal pomalu
chřadnout. Odcházeli kynologové,
cvičitelé základních poslušností i Policie. Skončily krásné a sváteční akce,
jako například „Svod chodských psů“.
„Z několika desítek členů organizace
na začátku roku 2017 nás nakonec
zůstalo pouhých dvanáct,“ řekla mi
paní Musilová, jeden z posledních
újezdských mohykánů odolávajících
přesile.
V roce 2018 koupila jeden z pozemků
cvičiště městská část a kynologům zasadila další ránu. Tehdy se ale začaly
ozývat i hlasy obyvatel z okolí, kteří
s provozem cvičiště neměly problém:
„Nijak nás nevyrušujete, ani o vás nevíme,“ reagovala na Facebooku například T. Kiličuková. Současně se táhl
spor ohledně výpovědi z obecních pozemků pro umístění cvičiště v rozporu
s Územním plánem (což předcházejících 30 let nikomu nevadilo) a jejich
vyklizení. Spor sice kynologové nakonec prohráli, ale získali strategický
čas pro tušené řešení, které nakonec
jejich činnost v Újezdě zachovalo.
Jak k němu došlo?
V září roku 2018 vydalo Zastupitelstvo
hl. m. Prahy devět let očekávanou
změnu územního plánu. Podle ní je
na dvou pozemcích areálu konečně
možné provozovat kynologické cvičiště. A právě tyto pozemky kynologové
v roce 2020 koupili. „Udělali jsme pro
svoji záchranu totéž, co před dvěma

lety pro naši likvidaci udělalo tehdejší
vedení radnice. S tím rozdílem, že my
jsme investovali své finance, nikoliv
daňových poplatníků,“ svěřila se paní
Králová.
Zastánci zrušení cvičiště se nyní snaží
tvrdit, že místo něho byl plánován lesopark, jako odclonění od budoucího
obchvatu. Takové představy jsou ale
postaveny na chybné premise. Komunikace bude v hlubokém zářezu
terénu, poměrně daleko od RD, protihlukovou clonu rozhodně nevytvoří
několik desítek stromů a městská část
nikdy nevlastnila, ani neměla v pronájmu všechny potřebné pozemky. Těžko se proto chápe plánování lesoparku na soukromých pozemcích.
Nyní jsou kynologové soukromými
vlastníky pozemků určených pro kynologické cvičiště a s žádným ze stěžovatelů nejsou sousedé. Jakýkoliv
ústupek z jejich strany je nyní projevem jejich dobré vůle, kterého je možné si vážit, ale nelze si jej silově vynucovat. Do nového cvičiště také vkládá
naději pí J. Kotková: „Doufáme, že snad
konečně už přestanou neoprávněné
vstupy na naše soukromé pozemky
a skončí i nepovolené natáčení lidí, výcviků, psů, aut, vytrhávání územních
kůlů ze země, ničení našich předmětů,
plotů atd. Náš majetek si před těmito
pachateli budeme chránit.“
Zeptal jsem se také paní Marie Hrbkové z Újezda, jak vypadá takový restart
základní kynologické organizace: „Zahájili jsme nábor nových členů, resp.
oni se ponejvíce zatím vracejí ti bývalí,
kteří byli znechuceni plíživou likvidací
areálu a nemohli nebo nechtěli čekat,
jak kauza dopadne. Celkový počet
mírně roste. Plánujeme výcvik základní poslušnosti a socializace ve školkách pro obyvatele Újezda a blízkého
okolí. Rádi přivítáme i nové zájemce.
Kdy budou akce většího rozsahu, jako
třeba „Svod Chodských psů“, neumíme v tuto chvíli říci. Čeká nás spousta
práce. Ale pokud ne na podzim, tak
snad už v příštím roce.“
Škoda, že letošní pandemie neumožnila újezdským kynologům soupeření
na zrušeném Mistrovství světa v Rakousku, kam se kvalifikovali. Na těchto vrcholných soutěžích se naši kynologové umísťovali dlouhodobě
na předních příčkách. Tentokrát by
byli opět skvělou reprezentací nejen
ČR, ale i Újezda. Do budoucna se ale
můžeme těšit, že budou mít ve světě
opět dobrý zvuk.
Kontakt pro zájemce o výcvik:
Vlaďka Králová, tel. č.: 606 959 245,
e-mail: vladkakralova@cbox.cz
Petr Duchek

25

