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Nové kabiny by měly stát do Vánoc
Do konce listopadu by měly v Letech vyrůst nové fotbalové šatny a klubovna. Oproti těm stávajícím 
zde bude nejen více šaten, ale budou také násobně větší. U každé šatny budou samostatné umývárny 
a samostatná WC. Své zázemí budou mít i rozhodčí. Počítá se rovněž s kanceláří, skladem, prádelnou 
i občerstvením. Všechna podzimní utkání tak letovští borci odehrají mimo domácí hřiště.

Fotbalový klub Lety funguje v obci Lety již  
od roku 1933. Z původně volného spolku fo t
balových nadšenců vznik l fotbalový klub, jehož 
organizační a právní forma se v  průběhu uplynu
lých desetiletí měnila. V  roce 1992 se fotbalový 
oddíl Sokol Lety -  oddíl kopané osamostatnil 
a dodnes působí jako samostatný fotbalový klub 
Lety -  FK Lety, z.s. s cílem organizovat dobrovol
nou sportovní činnost v rámci obce.

Do umývárny přes kancelář
Budova fotbalových šaten pocházela z roku 1958.
V  objektu byly celkem 3 fotbalové šatny nedostaču
jící kapacity (pouze šatna pro domácí vyhovovala 
prostorem), 1 společná místnost pro rozhodčí, 
sklad materiálu, výstroje a výzbroje, společné umý
várny, I WC pro fotbalisty. Výsledkem toho, jak se 
fotbalové šatny postupně vylepšovaly v  duchu po
žadavků doby a současně tak, aby to moc nestálo, 
vzniklo zcela nevyhovující uspořádání jednotlivých 
místností, např. vstup na jediné WC hráčů byl 
možný pouze přes společné sprchy a umývárnu. 
Totéž platilo i pro rozhodčí, kteří chodili na WC 
a do umývárny přes kancelář klubu (Nedej bůh, 
když přijela zápas rozhodovat žena). Nevyhovu
jící byla i vlastní konstrukce budovy, která by dle 
dnešních požadavků na energetickou náročnost 
byla zařazena do nejhorší kategorie.
Součástí objektu byla i hospůdka V  Ofsajdu, která 
sloužila zároveň jako sportovní klubovna. Zde 
mohli sportovci po společném tréninku či utkání 
strávil další společné chvíle, které výrazným způso
bem dotvářejí a doplňují sportovně -  společenskou 
stránku sportovní činnosti a v tomto smyslu jsou 
tak její nedílnou součástí. Místo toho tento prostor 
tvořil v poslední době spíše jen nevábné pivní pro
středí pro otrlé stálé návštěvníky, které k dalšímu 
posezení pro sportovce moc nevybízelo. O stavu 
veřejných WC je lepší se ani nezmiňovat. Současné 
požadavky pro sportovní fotbalové zázemí vyžadují 
oddělené umývárny se sprchami, dostatečnou ka
pacitu toalet, oddělenou šatnu pro rozhodčí včetně 
sprchy a toalety, dostatečnou kapacitu sociálních 
zařízení pro veřejnost včetně handicapovaných. 
Toto vše fotbalové šatny a vedlejší zařízení FK Lety 
nesplňovaly ani zlomkem.
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Výstavbu pozdržela korupční aféra
Rekonstrukce fotbalových šaten v  tomto smyslu 
měla proběhnout již  nejméně před 10 až 15 lety 
a i to by bylo již  v  té době pozdě. A tak až dnes se 
našel dostatečně funkční a obětavý funkcionářský 
aparát, který byl a je schopen projekt přestavby 
a celkové rekonstrukce fotbalových šaten a klubov
ny celkově připravit a zabezpečit jeho realizaci.

První žádost o státní dotaci pro rok 2017 nedopad
la dobře, i kvůli korupční aféře, kdy MŠMT pro
gram na investiční dotace zcela zrušilo. V novém 
programu pro rok 2018 projektem uspěl a dotace 
byla klubu přidělena. Bohužel pouze ve výši 
60% rozpočtových nákladů, tj. 3 845 tisíc korun. 
Částkou 1 282 tisíc (20% rozpočtových nákladů) se 
rozhodla přispět obec Lety. Zbylých cca 1 400 tisíc 
musí pokrýt fotbalový klub ze sponzorských darů 
a soukromé půjčky. A  tak jsme se konečně dočkali, 
zejména všichni přátelé letovského fotbalu.
V  hospůdce V  Ofsajdu se 8. června uskutečnilo 
rozloučení se starým restauračním zařízením a celá 
společnost, která ho dlouhá léta navštěvovala, si 
připila na budoucnost nového zázemí fotbalového 
klubu a zároveň poděkovala panu Aleši Černému, 
který tuto provozovnu vedl neuvěřitelných 24 let.
Je možné, že se s ním setkáme i v  nové klubovně.
Ve dnech 16. a 17. června proběhla poslední domá
cí mistrovská utkání a fotbalisté se tak definitivně 
rozloučili se starými fotbalovými šatnami.
Poté byl celý objekt předán stavební firmě, která se 
pustila do náročné demolice současných objektů. 
Nyní je vše zbouráno a odvezeno a začínají se 
betonovat základy nových fotbalových šaten 
a klubovny. Vznikající nové objekty vycházejí ze

současných standardních potřeb na činnost spor
tovního fotbalového oddílu a z nároků na kvalitu 
a parametry sportovního zázemí, které vyžadují 
nejen domácí hráči, ale i soupeři, rozhodčí při 
sportovních utkáních, a které jsou dnes naprosto 
běžné ve většině klubů v ČR. Projekt zohledňuje 
i požadavky na hygienické zázemí pro návštěvníky, 
hosty a širokou sportovní veřejnost, která se v roli 
diváků sportovních utkání zúčastňuje.
Termín dokončení celkové rekonstrukce je stano
ven do 30. listopadu 2018. Tak doufáme, že Vánoce 
2018 oslavíme již  v  novém prostředí. Vzhledem 
k  termínu výstavby budou všechna podzimní utká
ní odehrána mimo zdejší hřiště, což je snad jediná 
špatná zpráva pro letovské fotbalové fanoušky. □  

Text a foto Ing. Petr Ostatek, předseda FK Lety
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I  +  Šatny hráčů -  místo původních 3 šaten 

nově 4 šatny pro hráče, přičemž jsou 
od sebe nově odděleny šatny pro domácí | 

1 hráče a šatny pro soupeře, dále se zvětší [  
velikost šaten, současná plocha jedné šatny 
12 m2 -  nově každá 24 m2.

+ Sociální zařízení a hygienické zázemí -
rekonstrukcí vzniknou pro hráče obou skupin 
celkem 2 nové samostatné umývárny a 2 
nová samostatná WC situovaná u každé šat
ny. Nově bude i samostatný vstup do šaten 
přímo z fotbalového hřiště.

+  Kabina pro rozhodčí -  nová kabina bude 
mít samostatný vchod, samostatné WC 
a sprchu jen pro rozhodčí.

+  V nově rekonstruovaném objektu vzniknou 
samostatné místnosti pro kancelář, sklad, 
prádelna, technické zázemí.

I  +  WC pro veřejnost s venkovním vchodem |  
bude společné i pro nové občerstvovací za- \  

I  řízení, které bude vybudováno vedle objektu |  
šaten ve velikosti původní hospůdky.
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