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Intersport Pec nabízí kompletní
sportovní vybavení pro každého
Pec pod Sněžkou – Intersport,
s příhodným názvem Intersport Pec, lze nově nalézt i v
zimním středisku přímo pod
nejvyšším českým vrcholem.

Sportovci sportovcům
Tento více než jen sportovní
obchod, včetně půjčovny vybavení, byl vybudovaný milovníky horských sportů, kteří mají sami rádi outdoorové
aktivity a vědí, co příznivci
sportovních aktivit potřebují.
A je úplně jedno, zda se řadí do
kategorie hobby, sport či závodní. Své tu najde každý. S
ohledem na individuální požadavky a vlastní outdorové
zkušenosti a potřeby je také
koncipovaný sortiment a
portfolio značek. „Všechny
nás spojuje to samé, radost ze
sportu a pohybu v přírodě, jen
nároky na sportovní vybavení
se liší,“ říká Rudolf Kopek,
otec celé myšlenky.

Vědí, co nabízejí
Moderní vzdušný prostor, to
je společný jmenovatel (nejen)
obchodu Intersport Pec, který
bude aktuálně naplněn především zimním vybavením:
lyžařské sety Völkl, zimní oblečení The North Face, Salomon, Craft, Mc Kinley, Columbia atd. Na 260 metrech
najdou návštěvníci veškeré
sportovní vybavení, které budou na toulkách Krkonošemi
potřebovat.
Vše vychází vstříc i rodinám s dětmi a jejich specifickým požadavkům. Pobyt v
horách se tak stane bezstarostným užíváním si sportu a

především společných chvil.
Prodejní sortiment Intersportu Pec je rozšířen o půjčovnu skialpinistického vybavení od značky Scott, ale také o test centrum značky
Völkl. Závodní slalomky, obřačky, race carvingové, all mountain lyže si zájemci mohou vyzkoušet a případně zakoupit také testované modely.
To není ovšem stále ještě vše,
k dispozici jsou zkušení gueidi, kteří kohokoli zasvětí do
tajů skialpinistického sportu
a podniknou i samotnou túru.

Jak mohu vědět, že to neumím,
když jsem to ještě nezkusil
Otcem myšlenky, vášnivým
skialpinistou a majitelem i
jednatelem firmy je Rudolf
Kopek.
Jaká je filozofie Sportu Pec a
co chcete zákazníkům nabídnout?
Filozofie je hodně vzletné
slovo. Nicméně naším cílem
je přesáhnout rozměr dobře
fungujícího obchodu a půjčovny a stát se komunitním
sportovním centrem, které
organizuje sportovní akce
pro fandy i výkonnostní
sportovce. Kolik máte času?
Mohu o tom mluvit podrobně a celé hodiny.
Čím se z vašeho pohledu odlišujete od konkurence a čím
jste výjimeční?
Otevírali jsme 1. června a
náš obchod je v horách největším, je navíc v samém
epicentru Pece. Velikost a
místo je pro rozvoj klíčový.
Velký úspěch však měla naše půjčovna špičkových
horských elektrokol Scott a
dobíjecí stanice v horách.
Půjčovnu a síť dobíjecích
stanic plánujeme významně
rozšířit a působit tak na větším území. Právě dokončujme přestavbu půjčovny na
zimní sporty. V nabídce máme skialpinistické vybavení
a rozsáhlejší nabídku jsem
našel nejblíže v Praze. Také
jsme navázali spolupráci s
výhradním dovozcem lyží
Volkl do České republiky
(Winner Sport a.s.) a na základě smlouvy můžeme používat název VIP testovací
centrum lyží Voelkl. U nás
najdete to nejlepší z produkce firmy Volkl i bězné sportovní lyže Volkl, dále sněžnice, sáně atd. Ještě na únor
plánujeme jedno překvapení, ale to zatím neprozradím.

Jaké přednosti vidíte v samotné obsluze prodejny, kdo
bude vaše vybavení doporučovat a radit konkrétnímu
sportovci?
Dnes je nás v prodejně
celkem pět. Všichni jsme
aktivní sportovci v různém
věku a stupni rozpadu a obsáhneme svou osobní zkušenosti většinu sportů, co lze
v horách vyvádět. Žijeme tady z lásky ke sportu.
Koho byste rád do obchodu
pozval?
České olympioniky. Třeba Evu Samkovou. Doufám,
že se setkáme, jsme totiž
partnery projektu Hvězdy
na sněhu, ve kterém figuruje. A ze světových osobností?
Ghándího a Járu Cimrmana, nejlépe oba najednou.
Jaké jsou z vašeho pohledu
taháky letošní zimy, od vybavení počínaje po vybavení konče?
Věřím, že tahákem budou
oficiální skialpinistické
trasy, a tudíž cokoliv pro
skialp, dále naše rozšířená
nabídka outdoorového oblečení The North Face řady
Summit Series, překrásný
dámský skiobleček Volkl a
technický pánský skikomplet The North Face.
Jaké je vaše hlavní motto?
Jak mohu vědět, že to neumím, když jsem to ještě nezkusil.
(njt)

Za svou práci zasluhují dobrovolní
hasiči v Kundraticích jedničku
Kundratice – „ Máme radost,
že můžeme využívat krásnou
klubovnu v Obecním domě.
Pomáhali jsme s mysliveckým sdružením a TJ Sokol při
přípravách na jeho rekonstrukci. Bylo třeba vyklidit
starý nábytek, odvezli jsme
harampádí z půdy. V září po
opravách nás čekal závěrečný
úklid . Moc nás těší, že současné zázemí můžeme využívat zejména pro mladé hasiče,“ vítá mě starosta Sboru
dobrovolných hasičů v Kundraticích Jan Říha.
Zdejší hasičský sbor je organizátorem nejedné společenské akce. V lednu zahajují
dětským karnevalem a hasičským plesem. „Všechno začíná týden předem, roznášíme
pozvánky, pravda, než navštívíme všechny domy, nachodíme pár kilometrů, ale
přispěje to k naší fyzičce,“
usmívá se starosta hasičů.
Dětský karneval si nenechají ujít babičky, dědové, tátové a maminky a známí. Hodnotí nápadité masky, k velké
radosti přispívá tombola, ze
které si děti odnášejí pěkné ceny. Neméně oblíbený je hasičský ples, kde jsou i tak netradiční ceny např. živé sele.
Dalším dobrým počinem je
tradiční Sousedské posezení

pro starší a pokročilé. Jeho cílem je, aby se pobavili také
starší lidé, popovídali, zavzpomínali nebo zatančili.
Samostatnou
kapitolu
tvoří práce s mládeží. Košťálovský hasičský sbor uspořádal v Kundraticích soutěž
Soptík. Vedoucí mládeže s dětmi se připravují na disciplíny
hry Plamen, nacvičují na soutěže. Na okrskovém klání se
mladší děti umístily na druhém a starší na čtvrtém místě.
„Podle svých sil se mládež
snaží sboru pomáhat. Sešli se
například se u mlýna a vypraly s pomocí vedoucích
ušpiněné cvičné hadice ze
soutěží. Poté rozdělali oheň a
opekli buřty,“ upřesňuje Jan
Říha.
Jindy ze své iniciativy starší mládež absolvovala kompletní přípravu večerní ta-

neční zábavy. „Klobouk dolů,
všechno zvládli na výbornou a
přitom stačilo tak málo, dát
jim důvěru,“ dodává.
Manželé Eva a Jiří Havlovi
pro mladé hasiče a jejich rodinné příslušníky podnikli
výlet do zábavného centra v
Milovicích
Nejsou to jenom radosti,
které přináší hasičský život.
Vloni v květnu při průtrži
mračen přispěchali pomoci
těm, které zasáhla voda z luk a
polí, ničila cesty, protekla stodolami a zatopila sklepy v okolí potoka. Pomáhali v obci, poté byli vysláni na pomoc do
Košťálova k firmě Trevos, pytlovali písek, stavěli hráze.
Jindy pomohli s pročištěním
kanalizačních propustí.
S vykonanou prací souvisí
pečlivost a svědomitost při péči o svěřenou hasičskou techniku, výstroj i výzbroj. Zvládli
perfektně také prověřovací
cvičení.
Není zapomínáno na výročí členů, tedy těch, kteří stavěli základy zdejšího sboru.
„Pomáhají nám radou, zkušeností a my je rádi vyslechneme, rádi si popovídáme. Těší
nás, že na okresním setkání
zasloužilých hasičů náš sbor
zastupovali Pavel a Jan Vejnarovi. Lidé, kteří pro nás
všechny vykonali hodně dobré práce,“ loučí se Jan Říha.

Věra Nutilová

