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Legendární blanenský vytrvalec Milan Vrána vstoupil před nedávnem do řad padesátníků

Raduji se ze sportovních úspěchů svých dě  , říká
Bohumil Hlaváček

Blansko - I když se nikdy výrazněji 
neprosadil ve světovém, evropském či 
republikovém měřítku, jméno Milana 
Vrány znají všichni příznivci atletiky 
v našem regionu dokonale. Na okrese 
snad není vytrvalecký závod, který by 
nikdy nevyhrál, na mnoha drží dodnes 
traťové rekordy. Učitel tělocviku na bla-
nenské ZŠ Erbenova vstoupil začátkem 
července mezi padesátníky. U příležitosti 
jeho abrahámovin jsme si pěkně popoví-
dali…

Jaké máš pocity jako čerstvý padesát-
ník?

Žádné změny nepozoruju, beru to je-
nom jako číslo. Nic není jiné proti loňské-
mu roku. Na tento věk se ale necítím, to 
přiznám. Nic mne výrazně nebolí. Zabě-
hat si chodím, ale jen tak rekreačně, pro 
dobrý pocit.

Varovný prst   ale tělo vztyčilo čtyři 
roky zpátky…

Ano. Bylo to nečekané. V pracovní 
neschopnosti jsem byl půl roku. Bylo to 
takové memento, které člověka zaskočí. 
Netýkalo se noh, kloubů, ale byl to asi 
důsledek tvrdé atletické práce z dřívějška. 
Vzal jsem si toho na sebe moc a z přemí-
ry práce se organismus vzbouřil. Ale pak 
zase pomohl, díky trénovanosti, a dostal 
jsem se z toho.

Každý tě bere jako Blanenšťáka, ale ty 
jsi odjinud…

Pocházím z Letovic, kde jsem žil do 
svých patnácti let. Hrál jsem tam fotbal za 
žáky, pak ještě dva roky za dorost. A plynu-
le jsem přešel v Blansku ke královně spor-
tu. Asi podobně jako spousta jiných atletů 
jsem zběhl k tomuto sportu při nějakých 
závodech, myslím, že to byly tehdejší Má-
jové hry. Všimli si mne Blanenští a začal 
jsem v šestnácti s přípravou na mistrov-
skou sezonu. Ze čtyř oslovených jsem zbyl 
nakonec jen já. Začalo mne to totiž hodně 
bavit. Zaujalo mne, že se musím spoleh-
nout sám na sebe. 

Jak to ale tehdy bývalo, přišla voj-
na…

Už jsem měl zaběhané slušné časy 
a věřil, že se dostanu k nějaké Duk-
le. Ale narukoval jsem k pohraniční 
službě a hotovo. Dva roky nic, 
jen jsem si občas chodil zaběhat, 
o nějakém tréninku nemohla být 
řeč. Ale nějakých armádních 
závodů jsem se zúčastnil 
a díky úspěchům z toho 
byly nějaké opušťáky. 
V podstatě jsem však po 
těch dvou letech musel 
začít znovu.

Kdy přišly první 
úspěchy?

Po vojně jsem se do 

toho dal naplno. Trénoval jsem na místní 
podmínky moc. Umístění přicházela podle 
úrovně závodů. V rámci Moravy jsem záhy 
patřil k úplné špičce, v republikovém mě-
řítku ale už ne. 

Jaké bylo tvoje nejlepší umístění?
Asi devátá příčka na mistrovství České 

republiky v půlmaratonu, které se shodou 
okolností konalo v Blansku. Ten čas je do-
dnes okresním rekordem. Vím, že se na něj 

nyní chystá Honza Kohut, 
poměrně usilovně. Když 

trefí podmínky a poběží 
mu to, může se mu to 
podařit. Trénuje pod-
statně intenzivněji 
než tehdy já.

Z e p t á m 
se upřím-
ně. Pře-
ješ mu, 
aby se 
to po-
dař i -

lo?

Někdy o tom přemýšlím. Ješitnost jde 
stranou, spíš ano. Začínal u mne na Erben-
ce, naběhali jsme toho spolu spoustu. Tak-
že asi, jestli to má někdo překonat, ať je to 
on. Určitě. Obzvlášť, když tady není jiný 
běžec podobných kvalit, Honza je o dvě 
patra výš než ostatní.

Které další okresní rekordy ještě držíš?
Myslím, že na pětku a na steepla. Na de-

sítku ne, na míli nevím, nejsem si jistý, na 
kratších tratích už ne.

Jako Lendl nikdy nevyhrál Wimbledon, 
je na okrese nějaký závod, kde jsi nikdy 
nestanul na nejvyšším stupni?

Myslím, že asi ne. Třeba na Sloupské 
lesní patnáctce jsem vyhrál devětkrát, moc-
krát na Běhu Moravským krasem. Křetínka 
byla pro mne jako Letovičáka prestižním 
závodem, ale tam jsem zvítězil jen jednou, 
tuším ve druhém ročníku. Stala se z toho 
pak akce, kam jezdila republiková špička 
a už to nešlo zopakovat.

Známe se dlouho. Pamatuji si, jak jsi 
se těšil, že jak   padne čtyřicítka, začneš 
vyhrávat velké závody ve veteránské ka-
tegorii. Nestalo se tak…

Máš pravdu. Člověk nemá plánovat. Nic 
nenasvědčovalo tomu, že by se to nemělo 
podařit. Těsně před veteránským věkem mi 
výkonnost neklesala. Věřil jsem, že budu 
stačit i republikové špičce. Ale hned prv-
ním rokem se objevily problémy. Začal 

jsem být limitovaný zdravotním neduhem, 
ozvaly se klouby. Neměli jsme výživy, 
byly špatné boty, to dnešní běžci už mají 
vychytané. Nepřišlo to ze dne na den. Ne-
mohl jsme ale trénovat, jak jsem byl zvyk-
lý, limitovalo mne to. Začal jsem ztrácet 
motivaci.

Co na to lékaři?
Bohužel mi potvrdili, že už to nebude 

nikdy na zátěž, jakou bych si představoval. 
Takže jsem pověsil boty pomyslně na hře-
bík. Byl jsem zvyklý vyhrávat, přiznám, že 
se mi nelíbilo, kdybych měl dobíhat někde 
v poli poražených. Další důvod bylo to, že 
mi nikdo z doktorů neřekl, kde je ta míra, 
aby mi běh prospíval a ne škodil. Na start 
posledního závodu jsem se postavil v roce 
2002. Nepovedl se mi a rozhodl jsem se 
skončit.

Jak se říká, všechno zlé je k něčemu 
dobré…

To je pravda. Mohl jsem se začít věnovat 
více vlastním dětem. Objevil jsem nový 
sport, který mne oslovil. Kromě atleti-
ky jsem ve škole začal trénovat i fl orbal. 
A dva z mých svěřenců to dotáhli až do 
reprezentace. Andrea Kohutová do ženské 
a můj syn Ondřej do juniorské, v níž zís-
kal stříbro na mistrovství světa. Hraje teď 
extraligu v Brně, stejně jako dcera Tereza, 
kterou tento sport také baví. Moje děti to 
tedy nakonec asi dotáhly dál než já. Baví 
mne jim fandit a podporovat je. 

P

Trenér Kugler věří, že se jeho tým vrá   do divizní soutěže
Bohumil Hlaváček

Blansko - Minulé pondělí se na 
stadionu ASK hlásila téměř dva-
cítka hráčů trenéru Michalu Kug-
lerovi na zahájení letní přípravy 
klubu FK APOS Blansko. Všem 
včetně vedení klubu představil 
nejprve svého asistenta, který je 
v oddíle nováčkem.

Můžeš tak učinit i vůči čtená-
řům Zrcadla?

Roman Kubíček trénoval více 
než deset let mládež v Brně, pů-
sobil jsem s ním čtyři měsíce ve 
Spartě. Je to velice kvalitní tre-
nér, jsem rád, že jsem ho přemlu-
vil na toto angažmá. Aktivně hrál 
za Bohunice a Moravskou Slavii, 
končil v Řícmanicích. Chceme 
vybudovat perspektivní mužstvo, 
které v nejkratší době postoupí 
zpátky do divize. Blanenský tým 

on zatím nezná, možná to bude 
v něčem výhoda, bude se na hráče 
dívat jinýma očima. Máme stejný 
pohled na fotbal, vyznáváme to-
tožnou fi losofi i.

Na jakou kopanou se pod va-
ším společným vedením mohou 
diváci těšit?

Chceme předvádět moderní 
atraktivní rychlou útočnou hru. 
Věříme, že se dostaví i výsled-
ky, neradi bychom samozřejmě 
zemřeli na krásu bez bodů. Kdo 
bude dávat branky? To bych si 
zatím rád nechal jako překvape-
ní. Ale podíváte-li se kolem sebe, 
něco se dá již vypozorovat.

Vidím za  m kanonýra Mar  na 
Sehnala…

Proslýchalo se, že blanenský 
fotbal je pro něho již uzavřenou 
kapitolou. Je to jinak. Je pro mne 

Trenéři. Nový základní blanenský realizační tým. Zleva Roman Kubíček, 
trenér béčka Radek Sedláček, trenér brankářů Alexandr Malits, Michal 
Kugler. Foto Bohumil Hlaváček

velmi potěšujícím faktem, že zde 
chce zase hrát, má velký zájem. Já 
o jeho služby určitě stojím. Měli 
jsme spolu řeč, věřím, že se zlep-

ší jeho pověstná laxní docházka 
na tréninky, slíbil mi to. Začíná-
me, jak se říká, z bodu nula. Pro 
mne je podstatné, že on vždycky 

branky dával a doufám, že v tom 
bude pokračovat. Dopředu počí-
tám dále také s Doleželem a Je-
línkem. 

Kdo z jarního kádru bude ještě 
dál pokračovat?

Na závěr sezony mi kluci uká-
zali, že fotbal hrát umí. Všichni 
mají šanci, nikoho nezatracuji. 
Nepočítáme jen s Karáskem,  Ou-
lehla si našel angažmá v Rakous-
ku. Pevně věřím, že pokračovat 
bude třeba Pokoj, pokud mu bude 
zdraví sloužit. Hájek, Bubení-
ček a Doležel začínají přípravu 
později po dovolené, stejně jako 
Švancara. Zraněný je zatím Janí-
ček, věřím, že stihne první mis-
trák.

Brankářskou jedničkou bude 
mladičký David Juran?

Počítám s tím. Je to velký ta-

lent. Měl nabídky ze Znojma, Ro-
sic, Bystrce, Líšně, jsem rád, že 
jsme ho udrželi u nás. Chce chy-
tat v Blansku, to je moc dobře. 

Jak jsi spokojen s losem?
Není až tak podstatný. Při-

znám se, že krajský přebor moc 
neznám, myslím, že je to dost ne-
vyzpytatelná soutěž. Budeme se 
snažit soupeře přehrát svým fot-
balovým stylem. Hodně derby, to 
bude dobré. Velkým konkurentem 
budou Boskovice, trenér Vorlický 
to v klubu dělá dobře. I Jirka Zá-
leský si umí vždy přes problémy 
poskládat mančaft a pak Ráječtí 
hrají slušně, Ráječko má konsoli-
dovaný tým. V Kuřimi je kvalitní 
trenér, budou určitě také výborní, 
o postup bude hrát asi Vracov. 
Ostatní zatím neznám. Uvidíme. 
Porveme se o to, jdeme do toho 
na plný plyn.

Blansko - Talentovaná kužel-
kářka Zuzana Musilová získala 
zahraniční angažmá. Již dříve 
připravovaný přestup hráčky 
TJ ČKD Blansko do týmu no-
váčka rakouské bundesligy BSV 
Voith St.Pölten byl uzavřen. Po 
dohodě s mateřským oddílem 
a proběhnutí formalit na kužel-
kářské asociaci a mezinárodním 
svazu je tak od začátku července 
členkou tohoto týmu pro nadchá-
zející sezonu. 

Transakce byla defi nitivně uza-
vřena na tradičním mezinárodním 
juniorském turnaji o Malou cenu 
Rakouska ve Wiener Neustadtu. 
Musilová na něm obhajovala pr-
venství z loňského roku. „Hrálo 
se vyřazovacím systémem sprin-
tu na 2x30 hodů sdružených, kdy 
každá vítězná dráha je hodno-
cena jedním bodem a v případě 
rovnosti bodů rozhoduje o vítězi 
Sudden Victory na tři hody do 
plných. Vítěz pak postupuje do 

dalšího kola,“ popsal systém její 
otec a trenér v jedné osobě Ladi-
slav Musil. 

Jako jediná česká reprezen-
tantka nastoupila mezinárodně 
ostřílená obhájkyně prvenství 
z loňského roku jako nasazená 
číslo jedna a od začátku potvrzo-
vala roli favoritky. Jak v 1. tak i 
ve 2. kole sice narazila na velmi 
kvalitní maďarské soupeřky, bez 
problémů však postoupila do se-
mifi nále. Tam narazila na zkuše-

nou slovenskou reprezentantku 
Tranovou. „Zpočátku se zdálo, 
že přejít do fi nále by neměl být 
problém, ale závěr první dráhy, 
kdy Tranová měla již dohráno 
(140), Zuzka dorazila existenci 
„levý páreček“ a šla do posledního 
hodu do plných, kdy 5 stačilo na 
vítězství na dráze. Velmi nepove-
deným hodem však vyrazila čistý 
„branďák“- tři kuželky a prohrála 
o kuželku,“ popsal drama Musil. 
Na druhé dráze však jeho dcera 

předvedla zodpovědnou hru a jas-
ně zvítězila. „Pak se ovšem uká-
zalo jak nevyzpytatelné je Sudden 
Victory, soupeřka 2 x 7, jednou 6, 
Zuzka 3 x 6 a bylo rozhodnuto, že 
budeme bojovat pouze o bronz. 
Tam už Zuzka proti unavené Slo-
vince Gorjanc opět excelovala 
a zodpovědnými výkony na obou 
drahách nedala soupeřce šanci. 
Zvítězila 2:0 a odvezla si z letošní 
Malé ceny Rakouska bronzovou 
medaili,“ dodal trenér. (bh)

Zuzana Musilová bude hrát rakouskou bundesligu
V sobotu 23. července se usku-

teční 15. ročník Vysočanského 
triatlonu. Akci otevře již tradičně 
Lidový závod se startem v 11 ho-
din. Jeho účastníky čeká 100 m 
plavání, 8 km na kole a běh 2,5 km. 
O dvě hodiny později bude odstar-
tován hlavní závod, kde bude třeba 
uplavat 0,7 km, ujet 20 km na kole 
a zaběhnout 5 km. Místo prezen-
tace je za autobusovou zastávkou 
na náměstí. Další informace na 
www.scrajecko.cz. (bh)

Postup. Baseballisté Olympie Blansko ukončili úspěšně základní část českomoravské ligy. Do play off  postupují ze druhého místa, čeká je přímo semifi nále. Foto archiv Olympia Blansko * Start. Na start letošní Sloupské 
lesní patnáctky se postavila necelá třicítka běžců. Již poněkolikáté se stal vítězem Miloš Adamec z Vyškova (startovní číslo 33). Foto Bohumil Hlaváček


