vysočina

SOBOTA 15. ÚNORA 2014
WWW.IDNES.CZ

B 3

Po kolapsu osedlal
kolo. Teď na něm
chce přejet Andy
Gibraltar J. Hořejší (druhý zleva)

N

a kole začal jezdit před
deseti lety poté, co kvůli špatné životosprávě
zkolaboval. První „šlapadlo“ si koupil v supermarketu za
pár tisíc a dodnes jej má.
Když mu přestalo stačit, vyměnil ho za mnohonásobně dražší
„stroj“.
Jednačtyřicetiletý cyklista Jiří
Hořejší z Dobronína na kole ročně
našlape přes deset tisíc kilometrů
a jen za poslední měsíc je to už
1 400.
„Počasí téhle zimy kolu přeje,
tak toho je třeba využít,“ říká „biker“, který chce letos v květnu na
kole přejet peruánské Andy a stanout i na bájném Machu Picchu.

Po kolapsu nasedl na kolo
V mládí hrál fotbal a sportoval, jen
ke kolu prý neměl žádný vztah. To
se změnilo, když začal mít zdravotní problémy.
„Žil jsem v autě a kanceláři, pil
kafe, kouřil a jedl ve fast foodech.
Měl jsem přes sto kilo, jednoho
dne tělo řeklo dost a zkolabovalo.
Vzal jsem to vážně, napadlo mě
zkusit kolo. Po pěti kilometrech
jsem byl vyřízený. Pak jsem se kousl a přidával další a zároveň začal
chodit do posilovny šlapat na cyklotrenažéru. Chodil jsem tam pravidelně každé ráno od sedmi do
osmi celou zimu. Pomalu jsem
hubl a cítil se líp. Začalo mě to bavit,“ líčí svou proměnu cyklista.
Když v posilovně viděli jeho
nadšení, dostal nabídku na místo
trenéra spinningu. Zhruba před
pěti lety pak věci nabraly rychlý

Jiří Hořejší z Dobronína ujede ročně deset tisíc kilometrů na kole. A počasí mu
letos přeje. Navíc se chystá, že v květnu přejede peruánské Andy a stane i na
bájném inckém Machu Picchu. Nedávno přitom ještě žil v autě a v kanceláři.
spád. Zlomový okamžik nastal,
když se mu na silničním kole, na
kterém najezdil zhruba pět set kilometrů měsíčně, porouchala přehazovačka.
„V cykloservisu jsem se seznámil s jeho majitelem a padli jsme
si do noty. Nabídl mi, že můžu zkusit trénink s jejich cyklooddílem.
První vyjížďka měla sedmdesát kilometrů. Jeli jsme na Zvíkov. Cestou tam jsem se jich držel zuby
nehty a doslova za nimi vlál. Cestou zpátky už na mě museli čekat,
ale brali to v pohodě,“ popisuje Hořejší. To ho vyburcovalo.
Pak si koupil první pořádné horské kolo – bike. „I když jsem přijel
z tréninku vyřízený, tak jsem jim
už stačil. Ročně jsem najel přes deset tisíc kilometrů a před třemi lety
to plynule přešlo v závodění,“ říká.

První expedice
vedla na Gibraltar
Od té doby jich absolvoval několik
desítek a po loňském přechodu do
kategorie nad 40 let se začal umísťovat na předních pozicích.
A přišla první cykloexpedice –
dojet z Jistebnice, kde bydlel, na
kole na Gibraltar úsek dlouhý
3 500 kilometrů. „Byl to hec kolegy
z oddílu, jeho sen. Od podzimu
jsme se začali připravovat a v červenci vyrazili. Vyprovázelo nás tehdy z náměstí pomalu celé město.
Jeli jsme tam 21 dní a proběhlo to
naprosto bez problémů. Autem
nás doprovázel kamarád a vezl
nám věci. Neměli jsme cestou žádnou krizi. Jediné, s čím jsme bojovali, bylo občasné bloudění a hroz-

Tahač se po smyku převrátil,
druhý do něj za chvíli narazil
Zraněn byl jeden člověk a škoda je přes milion korun
JIHLAVSKO (mkk) Mezi Stonařovem a Třeští bouraly dva tahače
bez návěsu.
Nejprve jeden z řidičů neuhlídal
vůz na silnici a dostal smyk, při kterém se náklaďák otočil proti směru jízdy a převrátil na bok.
Do něj pak o pár minut později
ještě narazil druhý tahač.
U nehody s odstraňováním následků nehody a ošetřením zraněného pomáhali hasiči.
„Zraněnému poskytli hasiči
předlékařskou první pomoc a po
příjezdu zdravotníků ho předali
do jejich péče,“ uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová. Třicetiletý řidič
tahače značky Mercedes-Benz jel
ve čtvrtek před desátou večer od
Stonařova směrem na Třešť.
„Po projetí zatáčky dostal smyk
a vyjel vlevo, kde narazil do příkopu,“ popsala policejní mluvčí Jana

Kroutilová. Pouhé dvě minuty
poté jel ve stejném směru druhý tahač stejné značky řízený devětatřicetiletým šoférem.

Machu Picchu Slavná pevnost Inků
né vedro k padesáti stupňům. Nejhorší byl paradoxně konec cesty.
Dívali jsme se od majáku směrem
na Afriku a byli smutní, že už to
skončilo a že nemůžeme jet dál,“
vypráví cyklista.

Další meta – peruánské Andy
Po roční pauze před Jiřím a jeho
parťáky letos stojí další velká výzva. V květnu se totiž chystají přeletět letadlem do Limy v Peru a přejet za měsíc na kole peruánské
Andy a vystoupat na kole k inckému kultovnímu městu Machu Picchu a zpátky.
„Bude to náročnější než první
cesta. Jsou to velehory a stát se
může cokoliv. Všechno si navíc povezeme na kolech. Proto teď trénuju s několikakilovou cihlou v batohu a dám si možná i závaží na
nohy, abych je co nejvíc posílil,“

„Po projetí zatáčky viděl havarované nákladní vozidlo, které bylo převrácené na boku. Proto strhl řízení, přesto ale do převráceného
vozu narazil,“ uvedla mluvčí Kroutilová.
Třicetiletý řidič dostal blokovou
pokutu a skončil v jihlavské nemocnici.
Druhý z řidičů vyvázl bez zranění, na jeho voze však vznikla škoda
750 tisíc korun.
Na převráceném tahači škoda
dosáhla zhruba na 450 tisíc. Zkouška na alkohol byla u obou řidičů
negativní.

Bystřice nad Pernštejnem
KULTURNÍ DŮM

Dětský karneval

NE 15.00

Chotěboř
DIGITÁLNÍ KINO

Zimní příběh

SO 20.00

Dolní Cerekev
KINO

SO 19.00

Havlíčkův Brod
KINO OSTROV

Dědictví aneb Kurva se neříká

Humpolec
Dědictví aneb Kurva se neříká SO, NE 20.00
LEGO® příběh 3D
SO 17.30
LEGO® příběh
NE 17.30

Chotěboř
NE 17.00

Nazdraví fest

DIGITÁLNÍ KINO

Donšajni

KINO PANORAMA

Jasmíniny slzy

Náměšť nad Oslavou
DOMOV PRO SENIORY

Cottage cheese party I.
Shadow area, Born again, Průmyslová
smrt, The Vacant eyes, The Sea charmer
SO 20.00

SO 10.00

DIOD

Velká hasičská pohádka
(De Facto Mimo Jihlava)
HORÁCKÉ DIVADLO

Šumař na střeše (HDJ)
KINO DUKLA

Ledové království

SO 19.30

NE 16.00

Štěpánov nad Svratkou

SO 20.00

Pacov
HEJLI´S BAR

Rada Kraje Vysočina
vyhlašuje výběrová
řízení na obsazení
vedoucího
pracovního místa

příspěvkových
organizací:

KINO VESMÍR

Dědictví aneb Kurva se neříká
SO, NE 20.00

Aleš Brichta & Karamel

NE 14.30
SO 20.00

Počátky
KINO

SO 19.00

Krásno
Zimní příběh

SO 15.30

Polná

SO 16.00

Žďár nad Sázavou

SO 19.30

OMG, we are 80‘s!
Kaon, Mystic Mike, Lee Meow, Kadakos,
Onny
SO 21.00
KINO VYSOČINA

Robocop
Dědictví aneb Kurva se neříká
Ledové království 3D

SO 17.00
SO, NE 19.30
NE 17.30

Žirovnice
SOKOLOVNA

Dětský karneval

SO 15.00

INZERCE

Pelhřimov

SKLEP MUSIC BAR

Velké Meziříčí

BATYSKAF

Třešť

ředitele/ky

Dětský maškarní karneval

SO 18.00

LEGO® příběh
SO, NE 17.00
Paranormal activity – Prokletí
SO 19.30
Zpátky do ringu
SO 19.30
Nymfomanka, část I.
NE 19.30

Křížem krážem po Pacově
O křížích na Pacovsku s Vlastou Simotou
SO 18.00

KULTURNÍ DŮM MÁJ

NE 14.00

Sindibád mořeplavec
(Divadlo Černý kohout Praha)

Třebíč

Věchnov

Dětský karneval
JUPITER CLUB

KULTURNÍ DŮM

Světáci
(Ochotnický DS Vířina z Víru)

KULTURNÍ DŮM

NE 19.00

Nové Město na Moravě
Rivalové

Pidlikání
Jan Prokop, Xandi, G-runs’n‘Roses SO 19.00

Život Adele

4. autorské čtení
Představení autorů básní, povídek, románů
z Náměště a okolí
NE 14.00
KINO

ZÁMECKÁ RESTAURACE

KINO MÁJ

Štěpán Kojan
Sólové akustické vystoupení frontmana
rockové skupiny Keks
SO 20.00

CAFÉ BAR CHILLI

Pojďte s námi za zvířátky

SO 20.30

SOKOLOVNA

Jihlava

DĚTSKÉ KARNEVALOVÉ DIVADLO JEŽEK

Foto: hasiči

Vzhůru do velehor Jiří Hořejší se na Vysočině připravuje na
květnovou cykloexpedici do Peru.
Foto: Jaroslav Šnajdr, MAFRA

KINO PASÁŽ

Luka nad Jihlavou

DIGITÁLNÍ KINO

Lego příběh
SO, NE 12.00, 13.10
Mrňouskové – Údolí ztracených mravenců
SO, NE 12.50
Putování s dinosaury 3D
SO, NE 13.30
Dědictví aneb Kurva se neříká
SO, NE 15.30, 17.45, 18.50, 20.00
Lego příběh 3D
SO, NE 14.15
Krásno
SO, NE 14.40
Vlk z Wall Street
SO, NE 15.20
Zimní příběh
SO, NE 16.30, 19.00
Něžné vlny
SO, NE 17.10
Vejška
SO, NE 19.20, 21.20
Robocop
SO, NE 21.10
Prodloužený víkend
SO, NE 21.30

tahačů odstraněny a vozovka byla uklizena.

HUDEBNÍ CLUB JEŽEK

SO 16.00
SO 17.30
SO 19.30
SO 20.00
NE 15.00
NE 15.30
NE 17.00
NE 17.30
NE 20.00
NE 19.30

Ledeč nad Sázavou

MĚSTSKÉ KINO

Rusalka
(MET N. York) digitální projekce

Vlk z Wall Street
Něžné vlny
Nymfomanka, část II.
Zimní příběh
Něžné vlny
Ledové království
Vše je ztraceno
LEGO® příběh 3D
Zimní příběh
Rivalové

Krucemburk
SO 20.00

CINESTAR

U Stonařova Krátce před 1.30 v noci byly následky nehody dvou

přibližuje Hořejší, který chce do
odletu začátkem května natrénovat pět tisíc kilometrů. Čeká je
2 300 kilometrů a vražedná stoupání s několikatisícovým převýšením. Zvykat si budou muset na
tlak a vysokou nadmořskou výšku
na hranici pěti tisíc metrů.
Po návratu z výpravy pak na Jiřího Hořejšího čeká domácí závodní
sezona, na kterou se už teď těší.
„S kolegou jsme začali loni jezdit
v půlce sezony na tandemu
a všechny závody vyhráli s velkým
náskokem. Letos proto chceme jet
mistrovství republiky a uspět,“ dodává k dalším cílům cyklista.
V hlavě už nyní nosí další nápady a výzvy – například dojet z Česka do Istanbulu a zpátky anebo došlapat na kole ze severního polárního kruhu zpátky do Česka.
Jaroslav Šnajdr

Tipy na víkend Pidlikání v Polné, Sindibád ve Velkém Meziříčí

Přijde letos Ježíšek?

Strhl řízení, ale
bylo to marné

Foto: Profimedia.cz

SO 19.00
NE 19.00

• Domov důchodců Proseč u Pošné,
příspěvková organizace
• Domov pro seniory Velké Meziříčí,
příspěvková organizace
• Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou,
příspěvková organizace
• Domov Jeřabina, příspěvková organizace
• Domov pro seniory Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
• Domov pro seniory Třebíč – Manž.
Curieových, příspěvková organizace
Podrobnosti k výběrovým řízením a kvalifikačním
předpokladům, zkušenostem, schopnostem a náležitostem
vč. přihlášek jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz,
na fyzické i elektronické úřední desce Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Lhůta pro podání přihlášek končí
28. února 2014 ve 13:00 hodin.

Kontaktní osoba pro případné další informace: Bc. Jakub Kumpa,
tel.: 564 602 820, e-mail: kumpa.j@kr-vysocina.cz

