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OOddssttrraaňňoovváánníí  ppaařřeezzůů  ss  nnáámmii  jjee  hhrraaččkkaa
Pávek Keramika, spol. s r.o. Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou

OdstraÀování pafiezÛ provádíme
v˘luãnû na základû písemné 

objednávky.

Úãtujeme dle prÛmûru pafiezu 10 Kã za 1 cm prÛmûru.  
Cena za dopravu frézy je 10 Kã za 1 km. 

V pfiípadû úãtované ãástky nad 5 000 Kã dopravné nefakturujeme. 
Likvidaci vydrcené dfievní hmoty a zeminy provádí zadavatel.

☛ OdstraÀujeme pafiezy pomocí nejnovûj‰í pafiezové frézy SC 30TX firmy Vermeer.
☛ Pomocí frézy jsme schopni ve velmi krátké dobû odstranit prakticky jak˘koli pafiez 

v parcích, na hfibitovech, alejích a podobnû.
☛ Pafiezy odstraÀujeme standardnû cca 10 cm pod úroveÀ terénu.

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

SLEVY AÎ 30%      

Pane Crho, do vedení FK jste se do-
stal v dobû, kdy se hovofií o ekonomic-
k˘ch problémech blanenského fotbalu.
Jaké máte plány pro dal‰í období?

Pfiedev‰ím stabilizovat stav, ve kte-
rém se klub nachází. V souãasné dobû
to není jednoduch˘ úkol; ostatnû ani za-
ji‰tûní sponzorování není v nynûj‰ích 
ekonomick˘ch podmínkách snadné, ale
jsem pfiesvûdãen, Ïe problémy dokáÏe-
me úspû‰nû vyfie‰it. V del‰ím ãasovém
horizontu bych rád zintenzívnil práci
s mládeÏí, zaãít od tûch nejmlad‰ích
chlapcÛ a postupnû si tak vychovávat
vlastní kvalitní hráãe pro A t˘m tak, 
abychom nemuseli pro zápasy v divizi
platit za hostování cizích hráãÛ.

Jaké jsou souãasné podmínky pro
ãinnost klubu - napfiíklad technické zá-
zemí?

Pfiedev‰ím zde velmi chybí umûl˘
trávník. To by se v‰ak mûlo v brzké do-
bû napravit, máme v plánu vybudovat 

umûlou trávu na souãasném ‰kvárovém
hfii‰ti na sportovním ostrovû. To pomÛÏe
klubu v˘hledovû i ekonomicky, protoÏe
odpadnou cesty do Brna, nebo do
Boskovic. Samozfiejmû to také zjednodu-

‰í moÏnosti tréninkÛ v pfiípadû nepfiízni-
vého poãasí. Rádi bychom roz‰ífiili spo-
lupráci se základními ‰kolami a prová-
dûli nábor do fotbalov˘ch pfiípravek. 

Letos slaví FK desetileté v˘roãí od
svého zaloÏení. Jak jste si pfiipomnûli
toto jubileum?

Pfiipomenutí tohoto v˘roãí probûhlo
ve více akcích, na kter˘ch byli oceÀo-
váni b˘valí funkcionáfii a pfiedev‰ím
hráãi, ktefií se v obou slouãen˘ch TJ
nejvíc zaslouÏili o rozvoj a úspûchy
blanenského fotbalu. V sobotu 27. záfií
se pod mou zá‰titou konalo utkání ve-
teránÛ TJ Metra a âKD. Kromû jiného
ocenûní dostali b˘valí hráãi i funkcio-
náfii také doÏivotní permanentky.
Doufám, Ïe je budou vyuÏívat, na na‰e
zápasy chodit a zapojovat se i nadále
do fotbalového dûní v Blansku.

Jak Vy jste se dostal k fotbalu?
V mládí jsem hrával fotbal v niÏ‰ích

soutûÏích v Pohofielicích, kde jsem pÛ-
vodnû bydlel. Pokraãoval jsem i po té,
kdy jsme se pfiestûhovali do Blanska,
ale to uÏ spí‰ jen pro radost. Vûnoval
jsem se více práci funkcionáfiské; pÛso-
bil jsem ve v˘boru TJ Metra Blansko
a v ligové Zbrojovce Brno jsem byl do-
konce na postu místopfiedsedy. Tam stá-
le zastávám místo ãlena dozorãí rady. 

Lze tedy oãekávat spolupráci tûchto
dvou klubÛ?

Urãitû mohu vyuÏít mnoÏství uÏiteã-
n˘ch kontaktÛ a zku‰eností, které jsem
získal. Co se t˘ká spolupráce, tak jiÏ
v souãasnosti pÛsobí v Blansku trenér
pan Grmela, kter˘ trénoval ve Zbrojovce
ligové muÏstvo. Myslím, Ïe mÛÏeme ho-
vofiit o oboustrannû v˘hodné spolupráci
jak ekonomické, tak i v˘konnostní.

Pane Crho, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Petr Jufiica

FK Blansko slaví letos 10. v˘roãí svého zaloÏení. Fotbal se v Blansku hrál jiÏ zaãátkem minulého stole-
tí; v roce 1929 byl zaloÏen Atletick˘ fotbalov˘ klub (AFK) Blansko. V nedávné dobû hrály v Blansku fotbal
dva kluby - TJ Spartak Metra a TJ Spartak âKD Blansko. V roce 2004 do‰lo ke slouãení a vznikl Fotbalov˘
klub Blansko. Od leto‰ního srpna má klub nové vedení; v˘konn˘ v˘bor se poãetnû zmen‰il na 5 ãlenÛ
a pfiedsedou se stal Ing. Jifií Crha, místostarosta Blanska, kter˘ odpovûdûl na nûkolik otázek:

Fotbalov˘ klub Blansko vede Jifií Crha

Pfiedseda FK Ing. Jifií Crha s Antonínem
Jufiicou, jedním z ocenûn˘ch za Ïivotní
pfiínos pro blanenskou kopanou.


