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Zimní pauza přijde vhod. V Blansku mají o čem přemýšlet

Dno divizní tabulky je blízko

Vladimír Jirůšek

Blansko - Letos 3. srpna došlo během 
tradičního motocyklového závodu o 
Zlatý Kahanec v Těrlicku k velmi těžké 
havárii našeho předního road-racingo-
vého závodníka, dvacetiletého Olina 
Hanáka ze Slavkova u Brna.

Na mokré trati nezvládl svoji šes-
tistovku yamahu a skončil až mimo 
vozovku. Jeho pád zastavil až plot. Jez-
dec upadl do komatu. Po první pomoci 
zdravotníky na místě, následoval trans-
port vrtulníkem do FN v Ostravě. První 
zprávy hovořily o téměř beznadějném 
stavu. Ani sami lékaři mu příliš šancí 
nedávali... 

Přesto začali boj o jezdcův život. 
Kolektiv kliniky ARIM FN v Ostravě, 
pod vedením přednosty Pavla Ševčíka 
zvolil nestandartní řešení, když ve spo-
lupráci s místním kardiocentrem zapo-
jili postiženému mimotělní oběh, kdy 
místo poškozených plic „dýchal“ pří-

stroj. Výčet dalších zranění byl rozsáhlý. 
Musela být odstraněna slezina, do stehna 
pravé nohy byly implantovány šrouby na 
zpevnění zlomené stehenní kosti, Olin se 
musel podrobit i operaci jícnu a žalud-
ku. Zlomená klíční kost a otřes mozku 
už byly „jen“ maličkosti. Není divu, že 

během tříměsíčního pobytu na lůžku 
nastal váhový úbytek 25 kg z původních 
šedesáti! Štěstím v neštěstí bylo, že šlo o 
mladý, trénovaný organismus.

Po třech měsících intenzivní léčby 
bylo rozhodnuto, že Hanák bude převe-
zen k následné rehabilitaci do nemoc-
nice blíže jeho domovu. Výběr padl na 
blanenskou nemocnici a její oddělení 
rehabilitace. Proto jsem se rozhodl ho 
navštívit a pozeptat se na jeho momen-
tální stav. Právě se chodbou vracel za 
pomoci berlí z jedné z procedur.

Ahoj Oline, tak jak se daří?
Děkuji za optání, teď už je to mnohem 

lepší.

Jsi jezdcem road-racingu. můžeš 
tuto motoristickou disciplínu trochu 
našim čtenářům přiblížit?

Jde o silniční závody motocyklů na 
přírodních tratích, které jsou lemová-
ny stromy, domy, sloupy, ploty. Tedy 

nikoliv na speciálních motodromech. U 
nás je nejslavnější závod v Hořicích, ve 
světě slavná a nejtěžší Tourist Trophy 
na ostrově Man. Nebo irské okruhy GP 
Ulster, Cockstown, kde jsem startoval 
v roce 2012. Vůbec, Irsko je pro tento 
druh závodění zemí zaslíbenou. Vládne 
tam nepopsatelná atmosféra.

Vraťme se ještě na chvíli k té tvojí 
neštastné havárii. Co bylo její příči-
nou? Pamatuješ si okamžiky před ní?

Bohužel nevím z ní vůbec nic. Všech-
no znám jen z vyprávění jiných lidí. Na 
mokré vozovce mi to podklouzlo a už 
jsem letěl.

Nyní ležíš v Blansku. Jak jsi spoko-
jen s úrovní péče ve zdejší nemocni-
ci?

Nemůžu si vůbec na nic stěžovat. Celý 
kolektiv lékařů, pod vedením primářky 
Jany Novotné, fyzioterapeuti a rehabili-
tační sestry se nejen o mě, ale i o ostatní 

pacienty starají skvěle, za což bych jim 
všem chtěl i touto cestou poděkovat.

Jak jsi zde dlouho a co tě čeká dál?
V Blansku jsem dva týdny a už brzy 

bych měl být propuštěn do domácího léče-
ní s pravidelnými kontrolami. Už se moc 
těším domů, ke svým blízkým.

Co bys chtěl vzkázat lidem, kteří tě 
po celou dobu léčby morálně podporo-
vali, ať už na sociálních sítích, pomocí 
SMS nebo vzkazy a návštěvami?

Chci jim všem moc a moc poděkovat. 
Překvapil mě jejich počet. Velmi mě to 
zejména psychicky zvedlo. Chci všem 
slíbit, že udělám všechno proto, abych se 
zase co nejdříve vrátil do sedla motorky. 
Road-racing je prostě natrvalo pevnou 
součástí mého života. Jak se říká mezi 
jezdci :“Racing is live!“

Děkuji ti za rozhovor a i za naše čtená-
ře ti přeji „full gass a furt oběma kolama 
dolů!“

Olin Hanák chce zase závodit. Léčí se v nemocnici v Blansku

Bohumil Hlaváček

Blansko - Devět utkání bez 
výhry. Po nadějném rozběhu diviz-
ního podzimu přišla tato série. 
V rámci jejího závěru nečekaný 
odchod trenéra Ludevíta Grmely. 
Fanoušci se ptají po příčině pro-
padu. Stále více se mluví na všech 
frontách o tom, zda bylo nutno 
spoléhat až tak na mladíky ze 
Zbrojovky a ne na některé vlastní 
odchovance, kteří bojovali se srd-
cem na dlani za tým v předchozím 
ročníku soutěže. O tom, kdo pove-
de tým dál, se rozhoduje v těchto 
dnech. Blansko v posledních třech 
podzimních utkáních zůstalo bez 
bodu s tristním skórem 1:10.

SFK Vrchovina – FK Blansko 
4:1 (3:0). Branka: 70. Nečas. Blan-
sko: Juran – Gromský, Jelínek, 
Čoupek, Müller – Šíp, Šplíchal 
(46. Nečas), Jukl, Levai, Buchta 
(70. Ullmann) – Trtílek.

Blansko prohrávalo po laciných 
brankách 0:2 již v 17. minutě. 
A aby bylo ještě hůř, přišel třetí 
gól z penalty po faulu hostí. Nečas 
sice ještě v začínající poslední 
dvacetiminutovce snížil, herní 
kvalita hostí se však již dále gólo-
vě neprosadila. Naopak, zhruba 
čtvthodinu před koncem přišel 
smrtící pečetící zásah Vrchoviny. 

Hrálo se ve středu
FK Blansko – Fatra Slavia 

Napajedla 0:2 (0:1). Blansko: 
Juran - Gromský, Jelínek (79. 
Jarůšek), Čoupek, Šíp - Nečas 
(64. Zouhar M.), Zouhar T. (46. 
Šplíchal), Müller, Levai - Ull-
mann, Jukl

Mizérie pokračovala. Velmi 
snaživí hosté se dostali do vede-
ní ve 27. minutě po křídelní akci 
a přesném centru, který zužitko-
val Kaštánek. Svoji zaslouženou 
výhru pečetili v 58. minutě dru-
hou brankou. Blansko se protrá-
pilo do konce, aniž by se zmohlo 
na nějakou snahu o zvrat. 

Hrálo se minulý 
víkend

FK Blansko – FC Slovan 
Havlíčkův Brod 0:4 (0:1). 

Blansko: Juran - Gromský, Mül-
ler (71. Buchta), Šíp, Čoupek - 
Zouhar T., Šplíchal (60. Nečas), 
Jukl, Levai - Ullmann, Trtílek

Začátek nebyl tak tristní. Nao-
pak. Blansko bylo velmi aktivní, 
a i když v 10. minutě inkasovalo 

z náhodné akce hostí, málokoho 
napadlo, že výsledek bude deba-
klem. Kreativní hra přinášela 
šance, ty ale byly jak na běžícím 
pásu bohužel zahazovány. Když 
se to povedlo opět Ullmannovi 
i ve druhé půli, přišel zákonitý 

trest, když si zbytečně daleko 
dopředu vyběhnutého Jurana 
vychutnal Míča. Blansko se 
snažilo s marným zápasem něco 
udělat, výsledek byl ale kontra-
produktivní. Po dvou žlutých šel 
ven Trtílek a v poslední deseti-
minutovce musel ještě dvakrát 
Juran lovit míč ze sítě. 

Další výsledky z tohoto víken-
du: Otrokovice – Velké Meziříčí 
1:0 (0:0). Napajedla – Žďár 2:0 
(1:0). Bystřice – Stará Říše 6:1 
(4:1). Tasovice – Pelhřimov 2:1 
(1:1). Hodonín – Mutěnice 3:0 
(1:0). Havlíčkův Brod – Rosice 
0:2 (0:1). Polná – Uherský Brod 
3:0 (2:0).
  1.  V. Meziříčí  15  10  4  1  39:10  34
  2.  Havl. Brod  15  9  2  4  29:24  29 
  3.  Otrokovice  15  8  4  3  26:17  28 
  4.  Bystřice  15  7  4  4  28:22  25 
  5.  Vrchovina  15  8  1  6  22:17  25
  6.  Hodonín  15  7  2  6  25:18  23
  7.  Stará Říše  15  7  2  6  15:18  23 
  8.  Mutěnice  15  7  1  7  22:30  22
  9.  Rosice  15  5  6  4  22:16  21
  10.  Polná  15  4  6  5  28:21  18 
  11.  Tasovice  15  5  2  8  15:27  17
  12.  Napajedla  16  4  3  9  18:28  15
  13.  Blansko  16  3  6  7  14:30  15 
  14.  Žďár  15  4  2  9  16:18  14
  15.  Uh. Brod  15  3  5  7  15:25  14
  16.  Pelhřimov  15  3  4  8  15:28  13

Blansko – Havlíčkův Brod 0:4.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Havlíčkův Brod 0:4.  Foto Bohumil Hlaváček

Blansko – Napajedla 0:2.  Foto Bohumil HlaváčekBlansko – Napajedla 0:2.  Foto Bohumil Hlaváček

V Blansku slavili významné 
sportovní výročí

Pětaosmdesát let. Tolik let již uplynulo od založení organizovaného 
sportu v Blansku. Připomněli si to na malé slavnos   ASK Blansko v hale 
na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Předseda jednoty Josef Vrba 
připomenul nemalé úspěchy, kterých bylo za tyto roky dosaženo. 
V programu se představili i stepaři.  Foto Bohumil Hlaváček

Šes  stovka. Výborného výkonu 619 bodů docílila domácí Zuzana 
Musilová v zápase pro   Husovicím. Výsledky prvoligového týmu žen 
na str. 11.  Foto Bohumil Hlaváček

Blanensko a Boskovicko - 
Zaváhání Jedovnic v domácím 
duelu s týmem Vysočan před-
znamenalo pomyslné korunování 
podzimního krále okresního fot-
balového přeboru. Přece jenom 
jsou to dlouhodobě koncepčně 
pracující Vilémovice. Na kon-
ci tabulky se naopak probouzí 
Vavřinec. I když to znamená jen 
zmenšení bodové ztráty.

Sloup – Kunštát B 1:1 (0:1), 
Zouhar – Blaha. 

Zasloužená remíza. Domácí 
v pohledném utkání prohráva-
li od 35. minuty. V 69. minutě 
měli šanci srovnat, Zouhar ale 
neproměnil pokutový kop. Svo-

je zaváhání odčinil, když o osm 
minut později vsítil vyrovnávací 
branku. 

Olomučany – Rudice 1:3 (0:3), 
Opletal – Matuška Jan st. 3.

A je to tu znova. Nestárnoucí 
kanonýr Honza Matuška. Zno-
vu řádil, málokdo asi spočítá, 
kolikátý hattrick se mu již pove-
dl. Tentokrát byl čistý, branky 
nasázel ve 14., 25. a 41. minutě. 
Domácí korigovali v 86. minutě 
Opletalem.

Šošůvka – Olešnice 0:4 (0:1), 
Kubíček, Hořínek, Kuda, Tenora. 

V Šošůvce jsou rádi, že přichá-
zí zimní pauza. Už v 5. minutě 
otevřel skóre hostující Kubíček. 

Domácí srazila 53. minuta, kdy 
dravý útočík Olešnice zvýšil. 
Šošůvka jen paběrkovala. V 83. 
minutě inkasovala potřetí a těsně 
před koncem dopila kalich hoř-
kosti až do dna.

Vilémovice – Kořenec 5:2 
(2:1), Eliáš, Pernica 2, Maroši - 
Meluzín, Schulze. 

Hosté působil ve hře velmi sym-
paticky. Přesto zvítězila souhra 
Vilémovických, ještě více však 
jejich efektivita v koncovce. 

Jedovnice – Vysočany 3:4 
(1:3), Vintr 2, Sedláček - Hejč 
Tomáš, Torda, Hejč Jiří, Beneš. 
ČK: Pernica Viktor (J). 

Domácí si asi průběh utkání 

představovali jinak. Ve dvacáté 
minutě však prohrávali 0:3 po 
nevídaném nástupu Vysočan-
ských, kteří jasně Jedovnice pře-
hrávali. Do poločasu se ale podaři-
lo snížení a a v 60. minutě již bylo 
srovnáno, přestože domácí hráli 
jen v deseti po Pernicově vylouče-
ní. V poslední minutě se však trefi l 
vysočanský Beneš a ambiciozním 
Jedovnickým zbyly pomyslné oči 
pro pláč. 

Lipůvka – Doubravice 5:1 
(2:1), Macko 2, Pospíšil Jan, Pospí-
šil Ondřej, Sedláček – Hájek.

Lipůvka byla lepší v první půli 
jen na góly, Doubravičtí byli herně 
lepší. Po změně stran ještě svoje 

vedení zvýšila a výše výhry byla 
nakonec odpovídající. 

Letovice – Vavřinec 1:2 (0:1), 
Maresch - Kubík, Přikryl Radim. 
Podrobnosti nehlášeny. 

Hrálo se minulý víkend: 
Vavřinec – Sloup 1:3 (0:2), Nečas 
- Mikulášek, Svoboda, Zouhar. 
Letovice – Doubravice 1:1 (1:1). 
Lipůvka – Vysočany 1:2 (1:1), 
Kašpar - Beneš, Hejč. Jedovnice 
– Kořenec 3:1 (1:0), Borek, Per-
nica, Sedláček – Bašný. Vilémovi-
ce – Olešnice 3:2 (2:1), Pernica 2, 
Vorlický, vlastní – Kintr. Šošůvka 
– Rudice 2:5 (1:2), Krátký, Zouhar 
- Sehnal 2, Nejezchleb, Pernica, 
Vymazal. Olomučany – Kunštát 

B 2:1 (2:1), Urbánek, Štrajt - Adá-
mek. Dohrávky: Sloup – Lipůvka 
1:2 (0:2), Petržel - Macko, Pospí-
šil. Šošůvka – Letovice 6:2 (2:1), 
Krátký, Zouhar 2, Dvořáček, Ode-
hnal - Novotný, Stria.  (bh)
  1.  Vilémovice  14  11  0  3  53:35  33
  2.  Jedovnice  14  10  1  3  49:31  31 
  3.  Vysočany  14  10  1  3  42:32  31 
  4.  Lipůvka  14  9  2  3  48:20  29
  5.  Olešnice  14  8  2  4  39:22  26 
  6.  Rudice  14  6  4  4  48:36  22
  7.  Olomučany  14  6  4  4  26:23  22 
  8.  Šošůvka  14  6  2  6  35:35  20
  9.  Kunštát B  14  4  3  7  27:40  15
  10.  Doubravice  14  2  6  6  19:27  12 
  11.  Letovice  14  3  3  8  22:45  12
  12.  Sloup  14  3  1  10  21:42  10
  13.  Kořenec  14  1  5  8  27:40  8 
  14.  Vavřinec  14  2  0  12  19:47  6 


