
Pecka je herní 
krajinou pro malé 
i velké
Už v létě se blízko Portášek otevře 
herní krajina Pecka. V ní si každý 
vyzkouší, jaké je to zmenšit se 
jako Alenka v říši divů a být velký 
třeba jako mravenec. Na projekt za 
45 milionů korun se městu podařilo 
získat dotaci 32 milionů z programu 
Interreg Česko-Polsko.

Žádný ze stovek hodin přírodovědných 
dokumentů, které můžeme vidět v televizi, 
nedokáže člověku navodit pocit, ve kterém 
by byl menší než zmije, nebo vřetenovka 
a ve kterém by vnímal svou „velikost“, nebo 
chcete-li „malost“ v kontextu ostatních zví-
řat – třeba ve srovnání s  mnohem větším 
rysem, nebo zmijí. Právě pocit citlivos-
ti vůči světu přírody byl jedním z  motivů 
proč část prvků Pecky vznikla právě takto 
- v  nadměrné velikosti. „Zcela klíčové je, 
aby návštěva Pecky v  lidech podnítila zá-
jem, nebo svého druhu citlivost k  tématu 
přírody. Někdo bude víc vnímat faktickou 
vzdělávací linku, jiný zase tu fantaskní, vy-
volanou třeba právě změnou měřítek,“ po-
pisuje sochař Matěj Hájek, který se podílel 
na projektu s Terezou Kučerovou z ateliéru 
MOLO architekti. Stejní autoři stojí třeba 
za velmi oblíbenou dřevěnou Rezervací 
Bororo v pražské ZOO, která v  roce 2014 
vyhrála anketu Dřevěná stavba roku.

Zatímco v  ZOO posloužila jako inspi-
race indiánská domorodá vesnice, u nás 
byla jasnou volbou fauna Krkonoš. „Ve 
spolupráci s  KRNAPem jsme vytipovali 
zhruba 20 zvířat ve třech prostředích, která 
návštěvníkům představíme. Nebudou chy-
bět vzdělávací panely, ale chceme rozehrát 
i poetičtější pohled očima dětí. Stezkou tak 
budou provázet imaginární polská dívka 
Anka a český chlapec Kuba. O ilustraci se 

postará studio Tomski&Polanski,“ dodá-
vá Matěj Hájek. Spojení českého chlapce 
a polské dívky není náhodné. Název Pecka 
je složen ze jmen Pec a Karpacz, které se na 
přeshraničním projektu společně podílejí. 
Herní krajinu na Portáškách tak v příštím 
roce doplní areál v  Karpaczi, který se ov-
šem zaměří na kulturu a historii. 

Pro Matěje Hájka byla práce na takovém 
projektu výzvou. „Jde o spojení sochařství 
a architektury. Musíte řešit funkci jednot-
livých prvků, vypořádat se s  prostředím 
a zadáním. To mě na projektu přitahuje. 
Ve volné tvorbě mantinely, které stano-
vuje funkce, padají. V opačném případě, 
je vypořádání se s konkrétní problemati-
kou výzva.“ Jiné je i publikum a počet lidí, 
kteří jeho tvorbu uvidí. „Proti galerii je to 
nesrovnatelné. V našem projektu budou 
hlavními návštěvníky děti a ty nezajímá 
žádná umělecká teorie. Ty zajímá funkce 
a působivost formy. Jejich reakce na jednot-
livé prvky tak bude tím nejjasnějším „vy-
svědčením“ – zda jsme se s Peckou trefili, či 
ne,“ dodává Matěj Hájek. Spolu s dětmi to 
budete moci posoudit už letos v létě. Vstup 
na Stezku bude bezplatný. 
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Pecka ve třech  
tématických celcích: 
Svět v korunách stromů: Ve výšce 4 – 5 m nad 
zemí povede mezi stromy lanová stezka v délce 
cca 180 metrů. Na ní budou umístěná stanoviště 
s hnízdy, např. čápa černého, nebo  slavíka. V ka-
ždém z hnízd bude pro návštěvníky interaktivní 
nebo vzdělávací úkol – třeba nakrm mládě, za-
věs se jako netopýr, nebo měj ruce jako křídla.  

Svět v lese a na louce: Hlavní dominantou svě-
ta na louce je paroží a kostra jelena. Prolézačka 
vysoká 7,5 m poskytuje výhledy na okolní kraji-
nu. Zbylé instalace jsou umístěny v lese. Pova-
lový chodník mezi obří dřevěnou sochou rysa 
(15x5m), zmije (5x10m), či vřetenovky (6x3,5m). 
Všechny tyto prvky budou sloužit jako průchozí 
a děti po nich budou moci i lézt. Prolézt si budou 
moci i liščí, či jezevčí nory, poznávat zvířecí sto-
py, nebo si prohlédnout rozestavěné mraveniště 
v nadživotní velikosti. Posezení v této části bude 
připomínat mravenčí larvy.

Vodní svět: Motoriku a logiku dětských návštěv-
níků procvičí instalace velkého mloka, který je 
tvořen  soustavou dřevěných klauzů, kterými 
je možné pouštět dřevěnou kuličku - „PECku“, 
což je jednotící motiv celého herního areálu. 
Tuto část uzavírá amfiteátr ve formě dřevěných 
schodů, který může sloužit jako environmentál-
ní učebna, místo pro setkávání veřejnosti, nebo 
pořádání přednášek. 



Vychováváme 
všestranné 
sportovce
TJ Slovan Pec má v současné době 
73 členů, z toho 40 závodníků. Sna-
žíme se dětem nabídnout různorodé 
celoroční sportovní aktivity.

V  zimním období jsou tréninky 3x týdně 
a o víkendu mají děti závody nebo další 
trénink. Na jaře předžáci trénují 1x týdně, 
žáci 3x týdně. Většina dětí se účastní ještě 
dalších tréninků v  jiném sportovním od-
větví (tenis, fotbal, florbal atd.). Snažíme 
se děti zasvětit do základů více sportů, děti 
se musejí naučit v  základní formě důleži-
té pohybové dovednosti (jak lyžařské, tak 
i z  dalších sportů). Dále musí zvládnout 
základní zlepšení úrovně kondičních a ko-
ordinačních schopností, které jsou předpo-
kladem pro další sportovní rozvoj. Snaží-
me se, aby nedocházelo ke specializaci již 
v útlém věku. Naší snahou je vzbudit zájem 
o pohyb tak, abychom rozvíjeli základní 
pohybové dovednosti, na kterých mohou 
v pozdějším věku stavět.

O prázdninách organizujeme příměst-
ský tábor v Peci pro všechny kategorie, pro 
žáky pak ještě soustředění v  Dolní Kalné 
a v Janských Lázních. Prázdniny budou za-
končeny tradičním soustředěním v  Oseč-
né. Na jaře proběhne prodloužený víkend 
na ledovci pro větší děti. Na podzim plá-
nujeme pro předžáky jedno soustředění na 
ledovci v Rakousku, pro žáky tři ledovcová 
soustředění.

Díky pochopení vedení lyžařského are-
álu jsme mohli kvalitně trénovat a závodit 
na domácích tratích. V letošní zimní sezó-

ně jsme uspořádali celkem šest dvouden-
ních závodů od předžáků až po SP Masters. 
Naši svěřenci se zúčastnili mnoha závodů 
po celé České republice i v zahraničí. Nejú-
spěšnějším závodníkem v kategorii starších 
žáků byl Adam Kopecký, který úspěšnou 
sezónu završil na MČR žáků titulem v alp-
ské kombinaci a druhým místem ve slalo-
mu a ve vyřazovacím závodě. V  kategorii 
mladších žáků dosáhl několika velmi kva-
litních výsledků Aldo Tomášek, který patří 
ve svém ročníku k nejlepším závodníkům 
v ČR. Na republikových závodech nás ješ-
tě velmi dobře reprezentovali Filip Hrubý 
a Tobiáš Kopecký. V kategorii nejmenších 
se dařilo Aničce Málkové a u předžáků se 
o slušné výsledky zasloužili Jan Plíva, Ni-
cholas de Rijke a Vojta Hemelík. Trenérem 
žáků je Martin David. Dalšími trenéry, kte-
ří se podíleli na přípravě našich závodníků, 
jsou Blanka Sochorová, Martin Ivanko, 
Barbora Hančíková a Ondra Švaral.

Sezónu jsme zakončili oblíbeným para-
lelním slalomem rodičů a dětí na Javoru. 
Sezóna byla dlouhá a myslím, že i úspěšná.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám 
pomáhají s  pořádáním závodů a jako do-
provod na závodech a soustředěních. Ne-
smíme zapomenout ani na sponzory, kteří 
nás podporují finančně. Lyžování je krás-
ný, ale drahý sport, a tak se snažíme získat 
finanční prostředky alespoň na částečné 
zabezpečení sezóny. Mezi tradiční spon-
zory patří Město Pec pod Sněžkou, MEGA 
PLUS, s.  r.  o., Regata Čechy, a. s., Head 
SPORT, s. r. o., SIVIA CZ, a. s., a CAUTOR 
CONSULTING, a. s.

Jsme jediná organizace v  Peci, která se 
dlouhodobě a systematicky věnuje práci 
s mládeží. Uvítali bychom, kdyby se našly 
další podnikatelské subjekty, které by pro-
jevily zájem nás sponzorovat či jinak pod-
porovat. 
Mgr. Blanka Sochorová

Nová třída i výuka 
angličtiny ve škole 
už od září

Potkat ve škole v těchto dnech 
řemeslníka není nic neobvyklého. 
Šatny i vstupní dveře čeká do září 
velká proměna. Novou třídu budou 
mít i prvňáčci. A není to jen třída, co 
bude od září nové.

Už je jisté, že prvňáčci, kteří nastoupí do 
pecké školy v září, budou mít svou samo-
statnou třídu. Jde o velkou a pozitivní změ-
nu nejen z pohledu vzdělávání dětí, ale také 
o skvělou zprávu pro toto město, kterému 

ve škole roste počet dětí. Současní předško-
láci se na první třídu intenzivně připravují 
už teď. Od září 2017 mají individuálně lo-
gopedii a několikrát týdně se v rámci před-
školní výuky věnují tréninku jazykových 
schopností podle D. B. Elkonina. Cvičí taky 
předmatematické představy a grafomotori-
ku. Už teď umí určit počet hlásek ve slově, 
rozlišují samohlásky, tvrdé i  měkké souh-
lásky a dvojhlásky. Prostě věci, se kterými 
se dříve trápili až v první třídě. „Současná 
předškolní výuka ve školce je nadstandard-
ní. To, za co se v jiných školkách draze platí, 
mají tady děti zdarma. Vše je navíc podává-
no zábavnou formou, takže se děti na výu-
ku těší. Je pro nás důležité, aby předškoláci 
byli na první třídu dobře připravení,“ říká 
ředitelka Dita Mrázková.

Od září se do výuky ve škole i školce při-
dá taky angličtina. Školní sbor se rozroste 
o učitele – angličtináře, který bude mít na 
starosti výuku ve škole a z  části i ve škol-
ce a který je připraven po vyučování vést 
i kroužky angličtiny pro děti ze ZŠ i MŠ. 
Od září budou děti ve škole také lépe chrá-
něny. Díky novým vstupním dveřím bude 
možné nainstalovat bezpečnostní systém 
s kamerou u zvonku. Nikdo nepovolaný by 
se tak do školy a školky během dne neměl 
dostat. Nové šatny pak ocení školáci hlav-
ně v zimě. Budou totiž vybaveny sušáky na 
oblečení. Poslední změna bude patrná ještě 
před koncem školního roku, od května ve 
škole a školce začne vařit nový pan kuchař 
a změna nastane i na pozici paní uklízečky.  

D U B E N  2 0 1 8 

Zavést GDPR 
v hotelu nemusí 
stát desítky tisíc 
a trvat měsíce

Kdo z vás, kteří provozujete hotel 
či penzion, může říci, že nemá 
nic lepšího na práci než zavádění 
GDPR? A pokud by byl čas, jak jste 
na tom se znalostmi v oblasti práva 
a programování? GDPR má začít 
platit už 25. května. Městu Pec 
pod Sněžkou bude s jeho aplikací 
pomáhat fi rma Siesta Solution, s. r. o.

General Data Protection Regulation nebo 
také Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (OÚ) je nová legislativa EU, která 
výrazně zvýší ochranu občanů. Hlavním 
důvodem vzniku je skutečnost, že se stále 
více osobních údajů přenáší na internet. 
Lidé si mnohdy ani neuvědomují, jakým 
rizikům se vystavují tím, že informace o 
sobě vloží do nějakého systému. GDPR 
vrací rozhodování o tom, do jaké míry mo-

hou společnosti a instituce zacházet s jejich 
OÚ, lidem.

Hotely a  ubytovací zařízení používají 
a zpracovávají OÚ tří základních úseků – 
klientů, zaměstnanců a dodavatelů. V rám-
ci toho spadají do kategorie jak správce, tak 
zpracovatele OÚ. Co je tedy nutné udělat 
pro to, aby všem požadavkům GDPR vyho-
věli a na nic nezapomněli?
Kroky nutné k zavedení GDPR v ubytova-
cím zařízení:
• Prověřit, jaké OÚ ze zákona musí ucho-
vávat, jaké jsou shromažďovány a  jak se 
s nimi nakládá.
• Zmapovat veškeré procesy probíhající 
v zařízení a stanovit všechna bezpečnostní 
rizika, která je třeba vyřešit.
• Sepsat dokumenty (směrnice) týkající se 
zásad bezpečného zacházení s OÚ a upra-
vit postupy, které nejsou v souladu s naří-
zením.
• Připravit nové právní smlouvy potřebné 
pro spolupráci s provozovateli, zaměstnan-
ci, pracovníky na IČ a ostatními dodavateli 
a partnery.
• Stanovit osobu odpovědnou za dodržová-
ní GDPR v daném zařízení. Proškolit per-
sonál pracující s i bez přístupu k OÚ v no-

vých povinnostech. Zajistit si rezervační 
systém vyhovující GDPR.
• Zajistit archivaci dokumentů a ukládá-
ní fi remních dat v souladu s podmínkami 
nové legislativy.

Na trhu se nyní objevuje spousta fi rem, 
které „řešení GDPR“ nabízí. Ale pozor! 
Ne všechna řešení jsou komplexní. Větši-
na z nich pokrývá jen některé z výše uve-
dených kroků, jako je například balíček 
vzorových dokumentů, rezervační sys-
tém, dodání odpovědné osoby a podobně. 
O  cenách těchto „dodavatelů GDPR“ ani 
nemluvě. Přesto zavedení GDPR nemusí 
být časově ani fi nančně náročné. Navíc tím 
dáváte svým klientům najevo, že vám jejich 
právo na ochranu OÚ není lhostejné.
Ing. Veronika Pivková
SIESTA SOLUTION, s. r. o., 
www.siestasolution.com/cs/gdpr
marketing@siestasolution.com; +420 602 202 844

Siesta Solution nabízí pro ubytovatele v Peci 
přednášku o problematice GDPR a vyplnění 
dotazníku (tj. vyřešení bodu 1 a 2) zcela ZDARMA. 
Následně pak analýzu a nabídku komplexního 
řešení pro dané zařízení pouze za 3 000 Kč bez 
DPH.
Bezplatná přednáška pro ubytovatele se bude 
konat ve čtvrt ek 10.5. v 10:00 v hotelu Horizont.
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Chcete byt v Peci? 
Přihlaste se!
Jedním z hlavních témat volebního progra-
mu současného vedení města bylo nabíd-
nout mladým z Pece a Velké Úpy dostupné 
bydlení. Od první myšlenky k  této výzvě 
uběhlo několik let, ve kterých město neza-
hálelo. Laicky řečeno se v tom čase vybíraly 
pozemky, malovaly projekty a řešila všech-
na povolení. Čtyři bytové domy s 12 byty 
ve Velké Úpě naproti Barrandovu už mají 
hotovou projektovou dokumentaci a čekají 
na stavební povolení a realizaci. Připraven 
je i projekt Vlčice, který se má stavět vedle 
rozvodny a kromě jiného bude zahrnovat 
8 bytů, které si mohou rozdělit místní ob-
čané nebo ti, kteří mají k Peci a Velké Úpě 
ekonomickou či sociální vazbu.

Sedm z osmi bytů ve Vlčici má velikost 
2+kk (45 m2), osmý byt 2+kk je menší 
(31 m2). Cena větších bytů je 2,5 milionu 
včetně DPH. Menší byt je za 1,8 milionu 
včetně DPH. K  bytům je možné zakoupit 
i parkovací stání. Oproti komerčním pro-
jektům je cena bytu ve Vlčici pro „před-
nostní kupující“ zhruba poloviční.

Pokud máte zájem o nákup bytu za zvý-
hodněných podmínek, přihlaste se! E-mai-
lem na podatelna@pecpodsnezkou.cz nebo 

poštou na adresu MÚ Pece pod Sněžkou 
o sobě napište základní informace a kon-
taktní údaje. Přednost dostanou místní 
a mladí občané. Dále také lidé, kteří v Peci 
či ve Velké Úpě dlouhodobě pracují, ale 
dosud tu trvalé bydliště nemají (ekonomic-
ká vazba). Třetí zvýhodněnou skupinou 
budou ti, jejichž děti tu navštěvují školu 
či školku a mají zájem se do našeho města 
trvale přestěhovat (sociální vazba). Termín 
pro podání nezávazných přihlášek je do 
20. 5. 2018. E-mail či dopis prosím označte 
heslem „DOSTUPNÉ BYDLENÍ“.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Přihlaste se e-mailem nebo poštou, pokud 
splňujete některou z podmínek:

- máte trvalé bydliště v Peci nebo ve Velké Úpě

- dlouhodobě pracujete v Peci nebo ve V. Úpě

- vaše dítě v Peci navštěvuje MŠ nebo ZŠ 
   a hodláte se do města přestěhovat

Do 20. 5. 2018 poštou na MÚ Pece nebo 
e-mailem na podatelna@pecpodsnezkou.cz

Hasiči Velká Úpa 
- Pec pod Sněžkou

Na svých uniformách 
i autech nesou jméno 
spojené s ohněm. 
Možná ale překvapí, že 
v Peci pod Sněžkou a je-
jím okolí tvořily zásahy 
u požárů tuto zimu jen 
deset procent výjezdů. 
Mnohem častěji vyjížděli k dopravním 
nehodám a vyproštění aut uvízlých na 
zasněžených cestách. Pomáhaly ale třeba 
i reformu, který sklouzl z cesty nad 
Veselým Výletem, nebo skútru, který sjel 
do potoka před Horskou službou v Peci. 
Z téměř 30 zásahů za zimu patřila třetina 
dopravním nehodám, třetinu tvořilo 
vyprošťování vozů a ve zbytku výjezdů šlo 
o spadlé stromy, úniky nebezpečných látek 
či záchranu lidí z potoka.

Ke všestrannosti našich hasičů přispěl 
i únorový kurz nouzového otevírání 
automobilů, ve kterém se naučili, jak 
se dostat do zamčeného auta bez jeho 
poškození. Jde například o případy, kdy se 
v autě zamkne dítě nebo si řidič zabouch-
ne klíče uvnitř.



Dům tisku Trutnov - Pražská 59   ∙   www.tiskofset.cz

Velkoplošný, digitální 
a ofsetový  tisk

Sběr nebezpečného odpadu
Dne 18. května 2018 (pátek) proběhne v Peci pod 
Sněžkou a ve Velké Úpě sběr nebezpečného odpa-
du. Vozidlo firmy Transport Trutnov, s. r. o., s kontej-
nerem bude přistaveno od 8:30 na parkoviště před 
bývalým pensionem Hradec a od 10:00 na sběrný 
dvůr ve Velké Úpě. Občané mohou v tuto dobu 
odevzdat nebezpečný odpad (ledničky, televizory, 
elektrospotřebiče, pneumatiky, zářivky a jiná za-
řízení) bez poplatku. Odpad se musí odevzdávat 
osobně, není dovoleno jej na sběrná místa depo-
novat předem!

Očkování proti vzteklině
V Peci i ve Velké Úpě bude možné 17. května 2018 
(čtvrtek) nechat očkovat svého psa, kočku nebo 
jiné doma chované masožravé zvíře (například 
fretku) proti vzteklině. Veteřinář přijede do města 
s vakcínou od firmy Bioveta, a. s. Jeho služby mů-
žete ve čtvrtek 17. května využít buď ve Velké Úpě 
na parkovišti v čase 17:15-17:25, nebo v Peci na MÚ 
v čase 17:40-17:55. Cena vakcíny proti vzteklině je 
300 Kč, cena kombinované vakcíny je 400 Kč.

Důl Kovárna zůstane v létě zavřený
Kvůli opravám zavalené štoly Prokop a pracem 
na zpřístupnění dalších chodeb v podzemí zůsta-
ne letos důl Kovárna zavřený. V omezené míře by 
se mohl otevřít pro veřejnost v příštím roce. Bez 
zahájení oprav by hrozilo, že by část dolu zůstala 
zaplavená a byla by trvale nepřístupná.

Akce
19. 5.     Dejwyho horský běh 
26. 5.     Na Sněžkou pro Matýska 
9. a 10. 6.   Czech Downhill Tour 2018 
16. 6.     Krakonošův cyklomaraton 
16. 6.     Sněžka Sherpa cup 
30. 6.     Sněžka-Praha, závod
7. 7.       Slavnosti ve Velké Úpě 
20. - 22. 7.  MTB Bike víkend 
21. 7.      Divadelní léto na Borůvce
6.-.10.8.  Sportík - příměstský tábor  
 pro děti (4 - 12 let) 
10. 8.     Svatovavřinecká pouť
1. 9.     7 Pohoří, závod
21. a 22. 9. Horská výzva, závod
22. 9.     Krakonošovy guláše

o ŽIVOTNÍ JUBILEA p
Duben Blažena Matuštíková, Marie Skalická
 Miroslav Procházka
Květen   Karel Malinovský
Červen   Vladimír David, Zbyněk Vořechovský
 Jiří Šteiner
Červenec   Marcela Tomášková, Marie Literáková

t Gratulujeme! s 

Stavba parkovacího 
terminálu začne 
už letos
Pec pod Sněžkou letos připravuje výstav-
bu parkovacího terminálu v  blízkosti čer-
pací stanice. Pec má velkou šanci na tento 
projekt za 160 milionů korun získat dota-
ci 54  milionů. Jednou z  podmínek ovšem 
je, že stavba bude zahájena v  roce 2018 
a dokončena v  roce 2020. I proto dostane 
terminál přednost před stavbou parkova-
cího domu ve Velké Úpě, o kterém se pů-
vodně uvažovalo jako o prvním. Navíc se 
má v  letošním roce realizovat zastřešení 
parkoviště, budoucího překladiště nad sta-
rou poštou. To by znamenalo, že v centru 
Úpy nebude v létě možnost parkování. Což 
vzhledem k  plánovanému otevření Herní 
krajiny není možné.

Terminál rozšíří kapacitu parkování ve 
městě o 450 míst. V  budoucnu tu budou 
stavět autobusy i skibusy. Zastávka na sou-
časném autobusovém nadraží v centru obce 
zůstane zachována. Parkovací dům v Úpě 
čeká opakování výběrového řízení. Cena, 

kterou stavební firmy nabídly, byla vyšší, 
než bylo plánováno. Město proto nechalo 
projekt upravit a zároveň snížit původně 
plánovanou kapacitu 361 parkovacích míst 
na 320. To umožní zvolit jinou technologii 
založení stavby, celý projekt zlevnit a hlav-
ně zkrátit dobu jeho realizace.

„Jakmile bude před dokončením prv-
ní stavba, začne se s  realizací druhé. Ne-
lze dopustit, aby město nemělo v provozu 
alespoň jednu z  dotčených parkovacích 
ploch. Budování infrastruktury a parko-
vacích domů je krok, který přímo souvisí 
se stavbou lanovky na Sněžku. Ekonomic-
ká situace města je díky ní velmi dobrá. Je 
ale jasné, že nechat návštěvníky parkovat 
podél silnice a nemít pro ně kvalitní a sys-
témové řešení dopravy není možné. Na 
„papírové“ přípravě projektů se pracovalo 
posledních několik let. Teď přichází doba 
realizace. To bude současně znamenat do-
pravní omezení a stavební ruch, který se 
částečně dotkne návštěvníků i místních. Za 
toto dočasné nepohodlí se jménem vedení 
města omlouvám. Přínos a význam těchto 
staveb pro město je ale nezpochybnitelný,“ 
říká starosta Alan Tomášek. 

Na trénink chodí už v 7 ráno a pokud relaxuje, potkáte ho na rybách. 
Na Vánoce sní se salátem 3 – 4 řízky a raději než sjezdové lyže má běžky – 
hlavně proto, že na nich hrozí menší riziko zranění.
Možná jsou to detaily, ale z novin se tyhle „osobní“ střípky ze života olympijského vítěze Lukáše Krpálka 
nedozvíte. V Peci to dětem ze školy a školky prozradil. Na jejich otázky odpovídal při osobní návštěvě na 
konci ledna. Spolu s ním přijel do Pece i Pavel Petřikov ml. a Pavel Petřikov st. a děti měly možnost vidět 
ukázku juda v podání dětí z hradeckého oddílu. Ty se do místní tělocvičny vrátily po zhruba půl roce. 
V létě jim škola poskytla tělocvičnu k tréninkům v rámci soustředění. Nyní, na „revanž“ přijeli judisté 
znovu a rovnou se svými nejslavnějšími reprezentanty.
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