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O finále Českého poháru 
si to rozdáme s Pardubicemi 
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Těžký, ale určitě ne nepřekonatel-
ný protivník čeká Orly v semifi nále 
Českého poháru. Los, který proběhl 
v rámci 32. kola Mattoni NBL, proti 
sobě postavil Prostějov a Pardubice. 
Druhou dvojici tvoří Nymburk a Os-
trava. Finálový turnaj hostí Mladá Bo-
leslav. Semifi nálové zápasy se hrají 29. 
března. Duely o konečné pořadí jsou na 
programu o den později.

„Nejhorší by byl Nymburk, nejlepší 
Ostrava. Ale jsme v semifi nále, a tam už 
si soupeře nelze vybírat,“ uvedl trenér 
Prostějova Miroslav Marko.

Orly ale nečeká žádný lehký protiv-
ník. Pardubice v poslední době výrazně 
zlepšily hru v obraně, a to se projevilo 
na výsledcích v lize, kde patří do horní 
poloviny tabulky.

„Soupeř je pod vlastním košem 
agresivní. Bude to bolet. Ale nic jiného 
nemůžeme čekat. Jde o postup do fi nále 
a podle toho bude nasazení obou týmů vy-
padat,“ předpokládá prostějovský trenér.

Tradičním lídrem týmu je rozehrávač 

Sanders, který využívá dlouhého útoku, 
který Pardubice preferují. „To Sandersovi 
vyhovuje,“ potvrdil Marko.

Cílem Orlů v sezoně je postup do fi -

nále. K jeho splnění zbývá vyhrát jediné 
utkání. „Víme, co od nás vedení klubu 
čeká. Pojedeme pro vítězství a postup,“ 
hlásí trenér.

Domácí zápasy BK Prostějov 
Místo konání: Sportcentrum DDM, Olympijská ulice 4, Prostějov 

Středa 2. 4. v 17.30 hod. 39. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - BK Ústí nad Labem 

Středa 9. 4. v 17.30 hod. 41. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - BK Kondoři Liberec 

Středa 16. 4. v 17.30 hod.  43. kolo základní části Mattoni NBL BK Prostějov - BK Sadská 

(Zdroj: www.bkprostejov.cz)

Brigáda

UKLIĎME SI SVĚT
Kdy: sobota 5. dubna od 9 hodin. 
Kde: sraz v biokoridoru Hloučela u občerstvení „U Abrahámka“.
Součást mezinárodní akce - pokusíme se vysbírat co nejvíce odpadků z břehů 

říčky Hloučely dříve, než vše překryjí zelené rostliny. Po brigádě si dáme společné 
občerstvení a posedíme u ohně. Občerstvení pro brigádníky zajištěno. Rukavice 
a starou igelitku s sebou.

Tvořivá dílna

KERAMIKA: DEKORACE DO ZAHRADY
Kdy: pondělí 7. dubna od 16 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Výroba drobných keramických dekorací do zahrady - žáby k jezírku, závěsné 

dekorace do altánků apod. Poplatek 50 Kč/osoba. Pracovní oblečení s sebou.

Vycházka

HLEDÁNÍ JARA NA PLUMLOVSKU
Kdy: sobota 12. dubna.
Kde: sraz v 8.45 hodin u autobusové zastávky Plumlov - přehrada (naproti 

Valáška). Možnost dopravy autobusem Prostějov - Boskovice (odjezd 8.25 hodin 
z hlavního autobusového nádraží, 8.29 hodin z Hliníků a 8.33 hodin ze zastávky 
Krasice - rozcestí).

Vycházka s odborníky na rozkvetlá chráněná území v okolí Plumlovska: PP 
Čubernice, PP Brániska, Bílé studýnky, U Jasénků a PP Kněží hora. Společně se 
také zapojíme do celostátní akce Hledání jara, kdy budeme hledat tři příznaky jara: 
kvetoucí třešně, létající čmeláky a zpívajícího skřivana. 

Možnost oběda v Plumlově. Návrat do 17 hodin, v případě horšího počasí 
i dříve. 

Beseda

ŽIJÍ S NÁMI VE MĚSTĚ
Kdy: středa 16. dubna od 17 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Beseda s Mgr. Tomášem Papežem o životě zvířat ve městě. Jaké druhy živočichů 

nás mohou překvapit na zahradě, jak vypadá a funguje přírodě blízká zahrádka, 
jak může vypadat úkryt pro ježky? Dozvíte se také, jak přispět k udržení populace 
živočichů v urbanizovaném prostředí. Povídání bude doplněno promítáním ba-
revných fotografi í.

Akce na náměstí 

DEN ZEMĚ
Kdy: sobota 19. dubna od 9 do 14 hodin.
Kde: náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.
Ekojarmark s ukázkami lidových řemesel, ochutnávkou pokrmů z biopotra-

vin apod. Hravé aktivity pro děti i dospělé, divadelní a taneční představení, živá 
hudba. Plazi a obojživelníci Ivana Zwacha, kozy z farmy Rózinka a živočichové ze 
záchranné stanice v Němčicích nad Hanou.  Vylosování Baterkiády a vyhodnocení 
výtvarné soutěže. 

Tvořivá dílna

KERAMIKA: DEKORACE DO ZAHRADY - GLAZOVÁNÍ
Kdy: pondělí 21.dubna od 16 hodin.
Kde: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.  
Glazování drobných keramických dekorací do zahrady - žáby k jezírku, závěsné 

dekorace do altánků apod. Poplatek 50 Kč/osoba. Pracovní oblečení s sebou.

Zájezd - exkurze

ZAJÍMAVOSTI LITOVELSKÉHO POMORAVÍ
Kdy: sraz v sobotu 26. dubna v 8.30 hodin.
Kde: před Ekocentrem Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích, Příkazy - Hanácké skanzen, vy-

cházka podél Moravy (Hynkov - Horka n. M.), prohlídka nízkoenergetické budovy 
CEV Sluňákov v Horce nad Moravou. Návrat mezi 16. a 17. hodinou.

Příspěvek na autobus 90 Kč, vstupné si účastníci hradí sami. Přihlášky a bližší 
informace na telefonních číslech 739 669 558, 582 338 278 nebo na našem e-mailu 
iris@iris.cz do pondělí 21. dubna.

Akce fi nančně podpořily
Město Prostějov,

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR v rámci projektu „Přírodě OK!“
a ministerstvo životního prostředí v rámci společného programu 

SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy.

Český svaz ochránců přírody 
- Ekocentrum Iris 
pořádá v dubnu tyto akce:

Pětadvacetiletý sluchově handicapo-
vaný František Kocourek z Prostějova 
se od svých 13 let věnuje především 
závodní silniční cyklistice. V současné 
době působí v klubu SK SKIVELO 
NESLYŠÍCÍ OLOMOUC. Letos v únoru 
získal ocenění Olomouckého kraje jako 
Nejlepší handicapovaný sportovec. Při 
této příležitosti jsme mu položili několik 
otázek.

Kterých nejvýraznějších úspěchů 
jste dosáhl?

Jedním z mých prvních výrazných 
úspěchů v cyklistice bylo dosažení prv-
ního místa na Prostějovském kritériu 
v kategorii žáků v roce 1997. Závodilo 
se na náměstí T. G. Masaryka kolem OD 
Prior, Národního domu a po Vápenici. 

V průběhu dorosteneckého věku jsem 
na některých závodech dosahoval umís-
tění mezi čtvrtým až desátým místem. 
Ve starším dorosteneckém věku jsem se 
dostal do reprezentace neslyšících cyk-
listů  a zúčastnil se první Deafl ympiády 
v Římě (červenec 2001). Byl jsem nejen 
nováček, ale i nejmladší mezi závodníky. 
Podařilo se mi dosáhnout uspokojivých 
výsledků: 8. místo na silničním závo-
dě na 100 km s hromadným startem 
a 6. místo v časovce na 30 km. Bylo to 
pro mě nejen výborné umístění, ale také 
velké překvapení pro vedení Českého 
svazu neslyšících sportovců, které dlouho 
váhalo, jestli mě vůbec nominuje na De-
afl ympiadu do Říma, protože jsem měl 
v jarním období zdravotní problémy. 

Mezi mé další úspěchy patří: 1. místo 
na Mistrovství Německa neslyšících 
v roce 2002, 1. celkové místo na Evrop-
ském mítinku v Landshutu (Německo) 
v roce 2004, dále 3. místo v časovce 
jednotlivců na 30 km - Deafl ympiáda 
v Austrálii - Melbourne v roce 2005 
nebo 3. místo v silničním závodě s hro-
madným startem na 120 km Pescadro 
- Mistrovství světa San Francisco USA  
v roce 2006.

Jak náročná je na přípravu právě 
cyklistika?

Závodní silniční cyklistika je pře-
devším náročná na čas, a to nejen 
v průběhu závodní sezóny, ale i v období 
mimo sezónu. Zimní příprava je důle-
žitým prvkem pro získání kvalitní vý-
konnosti v průběhu závodního období. 
Načasování formy je základem úspěchu. 
V letošním roce to bude Mistrovství Ev-
ropy neslyšících v Itálii a v příštím roce 
Deafl ympiáda na Tchajwanu. 

Navíc je cyklistika i fi nančně nároč-
ná. Touto cestou bych chtěl poděkovat 
za sebe i týmové kolegy Radě města 
Prostějova, která již v minulosti pod-
pořila fi nančními prostředky činnost 
našeho cyklistického oddílu neslyšících 
a umožnila tak reprezentovat naše město 
a dosáhnout kvalitních výsledků na vý-
znamných mezinárodních cyklistických 
závodech. Věřím, že i nadále budeme 
dobře reprezentovat Českou republiku 
a město Prostějov a uděláme mu tu nej-
lepší reklamu. 

Jaké jsou tedy vaše nejbližší cíle?
Mým nejbližším cílem je získání dob-

rého umístění na ME v Itálii v květnu le-
tošního roku. A mým sportovním snem 
je účast na Deafl ympiádě na Tchajwanu 
2009 a získání medailového umístění. 

 Děkuji za rozhovor. Jana Gáborová 

Reprezentant Prostějova a ČR 
František Kocourek (první zprava) 
na stupních vítězů na Deaflympiá-
dě v australském Melbourne. 
  Foto: archiv 

Rozhovor s cyklistou Františkem Kocourkem 

Nejlepší handicapovaný sportovec je z Prostějova 

Upozornění 
Upozorňujeme, že ve dnech 3. – 5. dubna 2008 se z technických důvodů 

nebudou konat 
vzdělávací akce v Národním domě související s klubem Reiki. 

Konkrétně jde o přednášku Karma, numerologie a co s tím? spojenou 
s harmonizačně léčebnou meditací, Reiki I. stupeň - přednášku a seminář, 
Reiki II. stupeň - seminář s inicializací a výběrový seminář podle zájmu. 

A toulání je tady. Kdo jste si ještě 
nevyzvedli Tulácký průkaz v informač-
ním středisku městského úřadu, učiňte 
tak zavčasu. Už tuto sobotu 29. března 
je naplánováno první setkání tuláků. 
Na onom tajném místě na vás budu 
čekat od 10 do 14 hodin. Kdo dojde 
na určené místo, obdrží potvrzení do 
průkazky a může se chlubit prvním 
úspěchem. Ono místo poznáte jistě, 

bude označeno logem Prostějovského 
Večerníku. 

A již k  místu setkání. Není nijak 

zvlášť daleko, dostupné je pěšky i na 
kole. Náročnost trasy je nízká, občerst-

vení není nutné, dobrá nálada ano, pro-
tože tam budu na vás čekat za každého 
počasí.  Toto první místo je tréninkové, 
tudíž nenáročné. Musíte si je vyhledat 
sami a dostat se tam tak, jak se vám to 
bude hodit. Důležité je ono místo najít 
a ve výše uvedeném čase dorazit pro 
potvrzení. 

Název tajemné lokality je Krupovec.
Na setkání se těší turista Josef Klimeš

Netradiční toulky přírodou

NÁZEV TAJEMNÉ 
LOKALITY JE KRUPOVEC

Pozvánka na víkendovou akci


