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Slovan Pec

Rozhovor s Michaelou Smutnou a Martinem Ivankem
Text: Mgr. Nikol Novotná, Mgr. Jiří Matějů
Foto: Archiv M. Smutné a M. Ivanka

Již v roce 1945 vznikl v Peci
pod Sněžkou sportovní oddíl
zaměřený nejenom na lyžování.
Od roku 1956 oddíl, hlavně díky
panu Sochorovi st., zaměřil na
výchovu budoucích sjezdařů.
Po krátkém pátrání v historii města
zjistíme, že oddílem TJ Slovan Pec prošla
celá řada úspěšných reprezentantů. Mnohé
z nich stále v Peci potkáváme a do oddílu
chodí jejich děti nebo dokonce vnoučata. Jmenovat můžeme například Milku
Brožovou (Kubínovou), Alenu Glázrovou, Oldřicha Vořechovského, Huberta a
Františka Kolínovi, Dušana Porubského
st., Petra Kakeše, Ivana Sochora, Martina
Fialu, Martina Vokatého, Jirku Brože jr. a
další. Vůbec nejúspěšnějším sjezdařem TJ
je pak bezpochyby Míla Sochor, který v
letech 1972 – 1980 vyhrál několik závodů
Evropského poháru a v roce 1974 se stal
jeho celkovým vítězem v obřím slalomu.
Úspěšně reprezentoval náš oddíl i naší republiku 4. místem na MS ve Svatém Mořici, 3. místem na SP v Åre nebo 7., 9. a 14.
místem na OH Innsbruck (zdroj: www.slovanpec.cz). V současné době je nejúspěšnější sjezdařkou TJ Slovanu Pec trutnovská
rodačka Michaela “Míťan” Smutná.
Tahounem a nejvýraznější tváří Slovanu
je bezpochyby Blanka Sochorová, bývalá
vynikající sjezdařka a obětavá trenérka,
která ve středisku a ve Slovanu působí déle
jak 30 let. Kromě Blanky působí ve Slovanu
další trenér Martin “Ajwi” Ivanko, který má
za sebou mimo jiné i trenérskou zkušenost
s reprezentantkou Petrou Zakouřilovou
a působil ve Sportovní akademii ve Špindlerově Mlýně. O přípravku budoucích
malých závodníků a závodnic se stará
lyžařská škola Happy Hill Sochor, která již
5 sezón organizuje oddílek Hapík určený
nejmenším dětem, které dále mohou
pokračovat ve sportovní a lyžařské kariéře
ve Slovanu Pec.

Michaela Smutná
Michaela se narodila v roce
1987 v Trutnově. Aktivně
začala lyžovat v první
třídě v Mladých Bukách.
Zároveň

se

věnovala

parkúru a basketu. V 15 letech se rozhodla pro lyžování
a dnes má za sebou 22 startů ve Světovém
poháru, 3 starty na Mistrovstvích světa,
54 startů v Evropském poháru a 272 startů
v závodech FIS. Za Slovan Pec jezdí od roku
1998. Od roku 2003 stanula třicetšestkrát na
stupních vítězů. Mezi její největší úspěchy
patří 2 tituly mistryně republiky, 4. místo na
Univerziádě v Turecku, 9. místo na mistrovství světa juniorů, 2 tituly z akademického
mistrovství republiky a v posledních dvou
sezónách obsadila 2. a 3. místo v Českém
poháru. Jednou možná vymění lyže za koně
a začne závodit v parkúru…

www.pecpodsnezkou.cz

Na jaře ti na krku cinkaly dvě zlaté
mistrovské medaile. Z mistrovství republiky a z akademického mistrovství
republiky. Jsou největším úspěchem
uplynulé sezóny?
Nejspíš ano, ale měla jsem radost i z dobré jízdy na svěťáku v Levi, kde jsem sice
nepostoupila do druhého kola, ale ztráta
na první nebyla vůbec špatná. Pak si také
cením 2. místa v Českém poháru. Jedná se
totiž o celosezónní soutěž, kde se sbírají
body ze všech disciplín.
A co považuješ za dosavadní největší
úspěch své kariéry?
Tituly z MČR, protože jsem asi 5x byla
druhá, pak starty na mistrovství světa a
světových pohárech, 4. místo z Univerziády
a 9. místo z mistrovství světa juniorů.
Olympiáda Ti několikrát unikla o “fous”,
pokusíš se o účast na olympiádě ještě
zabojovat?
To už se mi bohužel nepovede. Další je
v roce 2018 a to už lyžovat určitě nebudu.
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A kdyby si chtěla někoho opravdu
nalákat do Pece, na co by to bylo?
Je to jedno z největších a nejkrásnějších
středisek u nás, kde si každý najde svůj
kopec. Člověk může bydlet na kopci v horských chaloupkách, kde na něj
„dýchne“ trocha historie, ale zároveň jsou
zde moderní zařízení a vleky, velký snowpark a taky krásné výhledy na Sněžku.
Martin Ivanko
Martin se narodil 1981 v Trutnově. Od narození žije v Peci.
Lyžování se začal věnovat už ve školce, ale
závodit

dlouho

nevy-

držel. Svoji závodní kariéru ukončil již ve druhém
ročníku na gymnáziu, ale na

Jaký je tvůj nejoblíbenější kopec
v Peci a proč?
Mám hrozně ráda Zahrádky, ale jen po
ránu, když tam nejsou lidé a je krásně urolbováno. Na konci letošní sezóny jsem si šla
párkrát zalyžovat „na turistu“ a strašně
mě bavil Bramberk, který jsem nikdy
moc nemusela. Bylo super počasí, málo
lidí, skvělá podložka a hlavně jsem měla
pocit, že umím lyžovat i na těch dlouhých
a těžkých obřačkách.
Co bys poradila mladým závodníkům
ze Slovanu Pec?
Aby využívali všechny kopce, co v Peci
jsou, aby jezdili do parku, skákali, jezdili
po jedné lyži, aby je neodradili neúspěchy,
aby si navzájem fandili a zároveň, aby se
mezi sebou hecovali a taky aby poslouchali
trenéry.
Vzpomeneš si na nějakou veselou
historku ze soustředění Slovanu?
Nic konkrétního mě nenapadá, ale moc
ráda vzpomínám na dobu, kdy jsem přišla
do Slovanu a trénoval nás Radek Serafín.
Měli jsme dobrou partu a na tréninkách
byla legrace (pozn. : Radek Serafin st.
trénoval Slovan v letech 1998-2003).
Máš nějaké plány po skončení tvé
lyžařské kariéry? Budeš se pak věnovat více koníkům?
Nejdřív chci dodělat školu, to bych měla
zvládnout letos v říjnu, zbývá mi „už jen“
dopsat diplomku, obhájit ji a udělat ústní státnice, pak se uvidí. Koním se momentálně věnuji hodně, jezdím tři koně
a už teď je to dobrý žrout času.

lyžování rozhodně nezanevřel. Chodil lyžovat, kdykoliv jen to šlo, zejména do prašanu.
Počátky jeho trenérské kariéry sahají někdy
do sezóny 2005-2006, kdy pracoval ve Špindlerově Mlýně jako asistent trenéra v ATOMIC RACING TEAMu. V trenérském prostředí zůstal a v letech 2008-2010 působil
dokonce v ženské reprezentaci jako osobní
trenér a servisman sjezdařky Petry Zakouřilové. V sezónách 2010-2013 byl trenérem
na Sportovní akademii ve Špindlerově Mlýně
(SA) v kategorii žáků a v sezóně 2013-2014
působil v JF ACTIVE TEAMu. Uplynulou
sezónu strávil ve Slovanu Pec.

Co považuješ za dosavadní největší
úspěch své kariéry?
Myslím, že tam žádný významný úspěch
není. Nicméně hodně závodníků, které
jsem trénoval ve Sportovní akademii a ke
kterým jsem se letos částečně vrátil je momentálně v juniorské reprezentaci.
Když si trénoval Petru Zakouřilovou,
tak jsi jezdil hodně po Evropě a to asi
bylo hodně náročné. Máš nějaký zajímavý zážitek ze závodů o který by
ses chtěl podělit?
Moje první závody SP v roli trenéra byly ve
finském Levi a na prohlídku trati jsem vyjel
na ne zrovna dobře nabroušených lyžích.
Vzhledem k tomu, že jsou sjezdovky na SP
preparované vstřikováním vody do podložky a tím pádem velmi tvrdé a ledovaté,
měl jsem problém se vůbec dostat z kopce
dolů. A bylo zaděláno na pořádný trapas.
Nakonec jsem se nějak dokázal dolů dostat
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bez pádu, ale úkol prohlídky trati rozhodně splněn nebyl.

V těchto dnech byla dokončena
přestavba bývalé ZŠ ve Velké Úpě

Jako trenér sjezdového lyžování se
ani v létě nenudíš. Z čeho se skládá
letní příprava a kdy začnou děcka
jezdit na ledovce?
Co se ledovců týče, tak hodně důležitý je
věk závodníků a samozřejmě i finanční
možnosti a přístup rodičů. Můj názor je
takový, že kategorie přípravka a předžáci
tzn. do 11let, by měli jet minimálně 2x za
rok na ledovec. První by měli absolvovat
začátkem léta a druhý potom někdy v říjnu nebo v listopadu. Důvodem není objemový trénink, ale spíše fakt, že děti v
tomhle věku během dlouhé pauzy bez
lyží “zapomínají lyžovat”. Na začátku
sezóny potom nemusíte odstraňovat tolik chyb, jako když mají děti pauzy mezi
lyžováním delší. U starších věkových kategoriích samozřejmě počet výjezdů narůstá.
V létě se zaměřujeme na fyzickou kondici.
Na jaře je trénování zacíleno na obecnější
přípravu, jako je např. vytrvalost. Během
léta se pak více soustředíme na specializovanější cvičení, např. obratnost. Všechny
tyto věci se samozřejmě celou sezónu
prolínají jen se mění jejich procentuální
zastoupení. Lyžařská příprava musí být
velmi pestrá. Děti by prostě měly dělat
všechno.
Jaký je tvůj nejoblíbenější kopec
(nemusí to být sjezdovka v Peci)
a proč?
To asi říct nedokážu. Jezdím prostě rád
všude. Je pravda, že nejraději mám ježdění
v prašanu, archaicky v hlubočáku a dnes se
tomu říká freeride.
Vzpomeneš si na nějakou veselou
historku ze „slovaňáckého“ soustředění?
Za nás se jezdilo do Machova a jeden
z trenérů, byl to Jirka Brož st. měl motorku
MZ250. Když jsme chodili z oběda zpátky do tábora, vždycky Jirka někoho svezl.
No a rekord na EMZETě je Jirka a dalších
asi 10 dětí. Ale bylo by jich samozřejmě i
mnohem víc.
Jaké máš plány a cíle na další sezónu?
Opět budu působit ve Slovanu Pec, navíc
jsem se vrátil k některým svým bývalým
svěřencům do lyžařského klubu ALPIN
SC.

na obecní dům s pečovatelskými
byty. Náklady stavebních prací byly
8 586 617 Kč. Projekta byla přidělena
dotace ve výši 2 400 000 Kč.

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Nabídka pronájmu bytů
Město Pec pod Sněžkou nabízí k pronájmu od 1. října 2015
bezbariérové byty v domě s pečovatelskou službou na adrese Velká
Úpa čp. 236 (bývalá budova školy v lokalitě Stará Úpa). Byty byly
vybudovány s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Byt lze pronajmout:
- nájemci bytu, který je seniorem ve věku nad 70 let
(nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou – na dožití),
- nájemci bytu, který je závislý na pomoci jiné fyzické osoby - invalidní v I. až IV.
stupni
(nájemní smlouva bude uzavřena nejdéle na dobu 2 let, nájemní smlouvu bude prodloužena na další 2 roky, pokud bude nájemce nadále splňovat podmínky pro nájem
pečovatelského bytu),
- nájemci bytu, který nesplňuje předcházející podmínky
(nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok, bez dalšího prodloužení).
Nájemce bytu nesmí mít k datu uzavření nájemní smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Stejná podmínka platí i pro
případného spolubydlícího nájemce.

Pronajímané byty:
podlahová plocha
bytu

výše nájmu

Byt A

39,51 m2

2.173,- Kč/měsíc + poplatky na služby spojené s užíváním bytu

Byt B

44,90 m2

2.469,- Kč/měsíc + poplatky na služby spojené s užíváním bytu

Byt C

50,44 m2

2.774,- Kč/měsíc + poplatky na služby spojené s užíváním bytu

Byt D

48,44 m2

2.664,- Kč/měsíc + poplatky na služby spojené s užíváním bytu

Bližší informace mohou zájemci získat u starosty města, tajemníka MěÚ a stavebního
technika na telefonech 499 736 336, 499 896 114 a 499 736 378.
Žádosti o pronájem lze zaslat na adresu Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou
230, 542 21 Pec pod Sněžkou, případně osobně předat v podatelně Městského úřadu
Pec pod Sněžkou nejpozději do 31.8.2015.

Srdečně zveme všechny
občany města na den
otevřených dvěří v nově
zrekonstruované budově
bývalé školy ve Velké Úpě.
V budově se dnes nachází
nová společenská místnost,
která bude převážně využívána
klubem důchodců a pro konání
veřejných zastupitelstev. Dále
městská knihovna a čtyři byty
s pečovatelskou službou.
Všechny tyto prostory si budou
občané moci prohlédnout dne
30.7.2015 ve 14.30.
Na malé občerstvení a kávu zve
klub důchodců města Pece pod
Sněžkou.
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Hasiči Velká Úpa - Pec pod Sněžkou
Během posledních tří měsíců naše jednotka zasahovala 7x,
2x se jednalo o odstranění stromů spadlých na komunikaci,
2x o vyproštění automobilu, 1x o planý poplach (nepotvrzený
požár), 1x o únik nebezpečných látek na komunikaci a 1x
o únik ropných produktů. V tomto období velitelé družstev
z jednotky absolvovali pravidelnou cyklickou přípravu, dva členi
se zúčastnili specializačního kurzu vyprošťování osob z havarovaných vozidel a další dva získali odbornou kvalifikaci velitelů
družstev. V květnu se jednotka zúčastnila okrskového kola ve Svobodě nad
Úpou, jehož cílem nebyla rychlost, ale zopakování si pravidel a kvalitní provedení úkolů.

Kalendář nastávajících akcí
18.7. Mike Cole & Jazz Police (Music Club
Klondike)
25.7. Divadelní léto na Borůvce
10.8. Svatovavřinecká pouť
10.8. - 14.8. Letní příměstské sportovně
poznávací tábory
26.9. Krakonošův guláš
27.9. Okolo pele - cyklistická vyjížďka

Kroužek mladých hasičů se scházel každý týden. V květnu se zúčastnili soutěže
Dolnomaršovský pohár v požárním útoku, kterou i bez řádné přípravy vyhráli.
Soutěžili i ve štafetovém závodě dvojic, kde obsadili druhé místo. Mladí hasiči se
byli také podívat na Mistrovství České republiky v požárním sportu dospělých,
které se konalo v Trutnově.
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal tradiční pálení čarodějnic, stavění máje
a také se podílel na uspořádání dětského dne s nadací Klapeto. Navštívili
nás spřátelení hasiči z německého Wickenrode, se kterými jsme uspořádali
„zabijačkové klání“. Oba týmy měly své výrobky velmi dobré a přitom chuťově
naprosto odlišné. Mluvit o jednom nebo o druhém týmu jako o vítězi, by nebylo
spravedlivé. Vyhráli zkrátka všichni, kteří v prosluněnou sobotu přišli s dobrou
náladou na hasičskou zbrojnici posedět, ochutnat a pobavit se.
V příštích měsících se Sbor dobrovolných hasičů bude podílet na uspořádání
Velkoúpských slavností, Pouti Svatého Vavřince a tradiční soutěži ve vaření
gulášů. Na tyto akce všechny srdečně zveme.
Za SDH Velká Úpa Luboš Černý

Nová mapa města
Město Pec pod Sněžkou nabízí k prodeji novou mapu města
v měřítku 1:17500, obsahující podrobně a velmi kvalitně
zmapované území celé obce s výřezy center Pece a Velké
Úpy. Mapa obsahuje veškeré turistické a vycházkové trasy,
podrobný výškopis a polohopis, čísla popisná všech objektů
a další atributy dobře zpracovaného kartografického díla.
Mapu vydalo Město Pec pod Sněžkou ve spolupráci
s jičínskou firmou Kartografie HP s.r.o.

V těchto dnech bylo dokončeno celkové
zateplení fasády budovy městského úřadu
v Peci pod Sněžkou, včetně výměny oken,
výměny střešní krytiny. Náklady stavebních
prací byly 2 102 648 Kč. Projektu byla přidělena
dotace ve výši 1 014 862 Kč.

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p
Červenec 2015
Marie Vomáčková
Srpen 2015
Pavel Paulů

Cena mapy činí 31,20 Kč/kus bez DPH (15 %), v současné době je k dispozici 850
kusů.

Září 2015
Jarmila Peinkoferová
Mikuláš Sitte
Naděžda Bergerová
Lenka Šustová

Mapa je k dispozici u tajemníka MěÚ (tel. 499 896 114, tajemnik@pecpodsnezkou.cz),
který zájemcům sdělí i bližší informaci o mapě samotné i formě prodeje.

t Gratulujeme! s

Rozměry rozložené mapy jsou 68 x 48 cm.
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