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Místostarosta Ing. Jifií
Crha o PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem

Ing. Jifií Crha (druh˘ zleva) se aktivnû úãastnil PMK 2014.

Leto‰ní roãník PÛlmaratonu Morav-
sk˘m krasem pfiilákal rekordní poãet 
úãastníkÛ, jak si to vysvûtlujete?

Není se co divit, je to vlastnû takové
podûkování bûÏcÛ v‰em, ktefií se na je-
ho pfiípravû podíleli. Dnes uÏ mÛÏeme
s jistotou fiíct, Ïe blanensk˘ pÛlmaratón
nejenÏe zapustil pevné kofieny, ale ús-
pû‰nû se rozrostl a posílil svÛj v˘znam
na bûÏecké mapû âR.

fanou‰kÛ. Pro Blansko je to perfektní 
oÏivení, které pfiispívá ke spoleãenské-
mu Ïivotu ve mûstû. 

âím to je, Ïe se právû ná‰ závod pro-
dral do popfiedí v takové konkurenci?

Jak uÏ jsem nûkolikrát fiekl, kromû
v˘bornû zvládnuté organizace je to
hlavnû atraktivita tratû. Pfieci jen je 
opravdu rozdíl, jestli bûÏíte nûkde na

Jak se díváte na pÛlmaratón s od-
stupem ãasu, pfieci jen se mu vûnujete
od jeho poãátku.

KdyÏ se ohlédnu, vidím hlavnû skvû-
lou práci ze strany pofiadatelÛ. KdyÏ
jsme s nimi pfied lety pracovali na roz‰í-
fiení koncepce celého závodu, ani ve snu
by mû nenapadlo, do jakého rozmûru
akce naroste, a jsem za to samozfiejmû
rád. Pro Blansko má tento závod ne-
smírn˘ v˘znam a budu rád, pokud bude
i nadále jen vzkvétat.

¤íkáte pfiínos pro mûsto, v ãem kon-
krétnû vidíte pozitiva?

Pro mûsto je to hlavnû obrovská rekla-
ma po celé âR. PÛlmaraton Moravsk˘m
krasem jiÏ dnes patfií mezi TOP10 ob-
dobn˘ch závodÛ v âR. A vezmûte si, ja-
kou máme konkurenci v podobû bûhÛ
v Praze, Olomouci, Karlov˘ch Varech
a jin˘ch velk˘ch mûstech. Samotn˘ zá-
vod pak do mûsta pfiiláká fiadu náv‰tûv-
níkÛ, aÈ uÏ aktivních sportovcÛ nebo jen

mûstském okruhu nebo nádhernou pfií-
rodou, kterou v okolí Blanska máme.
Ostatnû to pfiiznávají i sami bûÏci. Mám
spoustu pfiátel, ktefií nelitují dorazit
z Prahy, Plznû… jednodu‰e fieãeno, uÏ
se dávno nejedná o lokální záleÏitost.

Bûh je v âR stále populárnûj‰í, vyu-
Ïívá této vlny i samotné mûsto?

Ano, kromû samotn˘ch závodÛ jsou to
hlavnû projekty zamûfiené na mládeÏ.
Letos jsme spustili projekt s název Dûti
sportují s námi, kdy je do v˘uky v matefi-
sk˘ch ‰kolách v Blansku zafiazena atletic-
ká prÛprava pod vedením pro‰kolen˘ch
vedoucích. Od tohoto projektu si hodnû
slibujeme a reakce rodiãÛ a hlavnû sa-
motn˘ch dûtí nám dávají za pravdu. Je to
pro nû vítané zpestfiení, navíc si osvojí zá-
kladní pohybové aktivity a to je dobfie. 

Pane Crho, dûkuji Vám za rozhovor
Renata Kuncová Polická.
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Tyco Electronics Czech je souãástí spoleãnosti
TE Connectivity, která je nejvût‰ím svûtov˘m v˘-
robcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Ná‰ moderní závod se sídlem v Kufiimi
(okr. Brno venkov, 10 km severnû od Brna) je
sv˘m v˘robním programem zamûfien˘ na kabelo-
vou a konektorovou techniku pro automobilov˘
prÛmysl (VW, Mercedes, Opel, MBW). Souãasn˘
poãet zamûstnancÛ je více neÏ 2000.

Kontaktujte personální oddûlení:

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddûlení
K AMP 1293, 664 34 Kufiim
Tel.: 541 165 541
e-mail: nabor@te.com
www.tycoelectronics.cz
www.te.jobs.cz

Nabízíme
• dobré finanãní ohodnocení
• ãtvrtletní v˘konnostní bonus
• 13. plat
• pfiíspûvek zamûstnavatele na závodní stravování
• pfiíspûvek zamûstnavatele na dopravu dle vzdá-

lenosti bydli‰tû
• perspektivní a stabilní zamûstnání v prosperující

spoleãnosti
• práce v ãistém a pfiíjemném prostfiedí moderního

závodu
• t˘den dovolené navíc
• autobusové nádraÏí pfiímo pfied závodem s velmi

dobr˘m spojením

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME 
NOVÉ ZAMùSTNANCE

• OPERÁTOR /OPERÁTORKA •


