
Trenér druholigových fotbalistů Třince Marek Kalivoda v rozhovoru pro Deník řekl:

Věřím, že výkonnostní vzestup
potvrdíme teď i bodově
ROMAN BASELIDES

Třinec – Šest bodů v úvod-
ních pěti jarních kolech uhrá-
li fotbalisté Třince usilující o
záchranu ve druhé lize. „V jar-
ní tabulce pravdy jsme na nu-
le, je to takový průměr. Něja-
ké body z venku jsme ale do-
vézt mohli,“ tvrdí trenér muž-
stva Marek Kalivoda.

V pěti kolech jste uhráli šest
bodů. Čekal jste, že jich bude o
něco více?

Je to průměr. Zvládli jsme
dva těžké domácí zápasy, v
tabulce pravdy máme nula
bodů. Z těch tří venkovních
zápasů jsme nějaké body
mohli uhrát. Beru to tak, že
v tuhle chvíli jsme takzvaně
na svých, a pokud budeme i
nadále vyhrávat domácí zá-
pasy, dostaneme se k tomu
kýženému číslu, které nám
zajistí záchranu, nebo k po-
stavení ve středu tabulky.

Před patnáctým Mostem jste si
vytvořili několikabodový ná-
skok, přesto se pořád pohybu-
jete kolem třinácté čtrnácté
příčky. Očekával jste, že budete
v tabulce o něco výš?

Venku jsme hráli s těžký-
mi soupeři. Nemohli jsme če-
kat, že z Olomouce přivezeme
tři body. Pravdou je, že
všechny tři venkovní zápasy
jsme měli dobře rozehrané,
ani jeden jsme v prvním po-
ločase neprohráli, a to ani ty
na domácím hřišti. Buď jsme
vedli, nebo drželi remízu,
takže z toho pohledu jsme
nějaké body z venku dovézt
mohli.

Zatímco doma jste po poloča-
sové remíze ve druhé půli strhli
vítězství na svou stranu, venku
jste o pauze sahali po bodech,
ale průběh druhých dějství vždy
rozhodl o vaší porážce. Zname-
ná to něco?

Já bych to neslučoval.
Každý zápas měl ně-
jaký svůj vývoj, ob-
jevily se v něm ně-
jaké chyby, ať už na
naší straně, nebo na
straně soupeře, a ty
ho nakonec rozhod-
ly. Neviděl bych v
tom žádné pravidlo.

Naznačil jste, že je třeba vyhrá-
vat domácí utkání. Poradíte si v
sobotu dopoledne se třetím Tá-
borskem?

Doma jsme to měli těžké už

od začátku, kdy měl přijet
Most a pak Ústí nad Labem.
Na sestupovou pozici jsme
měli pouze bodový náskok,
takže to pro nás nebyla jed-
noduchá situace, na psychi-
ku to bylo hrozně náročné.
Soupeře si vybírat nemůže-

me. V poháru s Li-
bercem a posléze v
Olomouci jsme si
však dokázali, že
můžeme hrát i proti
těm nejtěžším.

Co očekáváte od
útočně laděného Tá-
borska?

Předpokládám, že scénář
zápasu bude odlišný, protože
Most i Ústí hrály trochu ji-
nak. Táborsko hraje jiným
stylem, je to technické muž-

stvo se spoustou kreativních
hráčů, jeho herní kvalita je
vyšší než u dříve zmíněných
dvou týmů. Z pohledu herní-
ho i individuální technicky
nás čeká kvalitnější soupeř,
proto to budeme mít těžší.

Na podzim vás prakticky od
prvního do posledního kola pro-
následovaly zdravotní trable. Na
jaře se vám zranění vyhýbají?

Žádné těžší zranění nás
prozatím nepotkalo. Doufám,
že nám to vydrží co nejdéle.
Program nám střídavě naru-
šují virózy. Jako minulý
čtvrtek, po pohárovém zápa-
se s Libercem. Ceplák, Ku-
báň, Vomáčka, Motyčka ne-
trénovali vůbec, v pátek měli
lehčí trénink. Hřiště byla pod
sněhem, stejně bychom ne-
mohli nic natrénovat. I na-
vzdory tomu byla předvede-
ná hra v Olomouci nad oče-
kávání. Věřím, že výkon-
nostní vzestup bodově potvr-
díme v dalších zápasech.

Překvapil vás na jaře Zlín, kde
jste několik sezon trénoval? Do
mužstva prakticky nesáhl, ale
změnil trenéra, vedení a z týmu,
který vloni hrával v dolní polo-
vině tabulky, se najednou stal
celek bojující o postup do ligy?

Ve Zlíně se změnila spous-
ta věcí, které veřejnost nevi-
dí. Nejvýraznější změny pro-
běhly v managementu. Co se
týká kádru, Zlínu prospělo,
že nedělal žádné překotné
změny a své mužstvo udržel,
což se projevilo jako velmi
dobrý krok. V tuhle chvíli to
vidím tak, že ve Zlíně všech-
no funguje tak jak má.

TŘINECKÝ kouč Marek Kalivoda (uprostřed) se raduje z gólu se
svými kolegy z realizačního týmu. Foto: Roman Baselides

Orientační běžci z Frýdku
dosáhli na medailová umístění
Frýdek-Místek – Orientační
běžci z SKOB Frýdek-Místek
zahájili úspěšně novou sezo-
nu, která začala nočními zá-
vody, které se konaly v lese
Kalvárie poblíž Hradce nad
Moravicí. Závodů se účastnilo
devět desítek nočních specia-
listů, na které čekala velice
náročná trať.

Běžci z frýdecko-
místeckého SKOB získali na-
konec cenná umístění, když v
kategorii D10 byla první Kate-
řina Zahradníková. Pro bron-
zovou medaili si zaběhla v ka-
tegorii D12 Veronika Procne-
rová. Frýdeckým se dařilo i
mezi dorostenci, když na dru-
hém místě skončil Petr Kope-
ček (H20), bronzový stupínek
pak obsadil ještě Radek Božoň
(H18). Stejného umístění se
podařilo dosáhnout také před-
sedovi frýdecko-místeckého
oddílu Vlastimilu Mutinovi,
který úspěchu dosáhl ve své
kategorii H55. „Závod se na-
šim závodníkům vydařil a byl
dobrou průpravou na repub-
likový šampionát a veteraniá-
du, které se uskuteční koncem
dubna poblíž Brna,“ pochva-

loval si výsledky z úvodního
závodu Vlastimil Mutina.

Další závod, kterého se
frýdecko-místečtí orientační
běžci účastnili, proběhl u Kar-
viné v novém orientačním
prostoru zvaném Černý les –
Szydlowka. Pořadatelem byl
tentokráte oddíl OB-SKOB
Havířov a mapu v poměrně
velmi členitém listnatém lese
zhotovil Zdeněk Jakobi. Mezi
více než třístovkou závodníků
z kraje i přilehlého Polska ob-
stáli znovu běžci z Frýdku-
Místku.

V kategorii H10 zvítězil Jan
Bjolek, Barbora Svobodová
obsadila v kategorii D14 bron-
zový stupínek a Lukáš Bjolek
v kategorii příchozích P5 zví-
tězil. „I tento závod se vydařil,
závodníci odjížděli z Karviné
spokojeni. Příští závody nás
čekají zítra v Třinci, kde se
uskuteční mistrovství kraje
ve sprintu a také zde proběhne
úvodní závod smíšených
sprintových štafet. Náš oddíl
do Třince pošle maximální po-
čet štafet,“ řekl předseda
SKOB Frýdek-Místek Vlasti-
mil Mutina. (red)

FRÝDECKO-MÍSTECKÉ závodnice Kateřina Zahradníková (vlevo)
a Veronika Procnerová. Foto: archiv oddílu

Česko zkouší Moravské naftové doly
V projektu „Česko zkouší“ hodnotí čtenáři regionálního Deníku 

různé služby a o své zkušenosti se dělí s ostatními čtenáři.

Minulý podzim si všiml, 
že jeho soused, se kte-
rým se často potkává při 
venčení psa, nebyl ně-
kolik dní doma. Když se 
na konci měsíce opět se-
tkali, soused mu vyprávěl 
o tom, jak si udělal po le-
tech radost a vyrazil rela-
xovat do nedalekých láz-
ní. Luboše to překvapilo, 
protože ví, že soused je 
velmi skromný a šetřivý – 
nikdy si moc nedopřával 
a většinu ušetřených pe-
něz věnoval svým dětem. 
„Je to takový dobrák“, 
shledává Luboš. Snažil 
se zjistit, co souseda pře-
svědčilo zaplatit si po-
byt v lázních. Důvod byl 
poměrně prostý – změ-
na dodavatele energií, 
díky které ušetřil skoro 
7 000 Kč na plynu.

„Popravdě také jsem 
v minulosti o změně do-
davatele energií uvažo-
val, ale většinou jsem to 
odkládal a řešil urgent-
nější záležitosti“, dodá-
vá Luboš. Na doporuče-
ní známého měnil Luboš 
před dvěma lety ban-
ku, díky čemuž ušetřil 
na poplatcích, které měl 
u své původní banky. 
Po rozhovoru se souse-
dem se rozhodl podívat 
se také na své měsíční 
platby za energie, pro-
tože vidina uspořených 
fi nancí byla velmi lá-
kavá.

„Stejně jako u banky, 
jsem chtěl vybočit ze 
zajetých kolejí a zkusit 
něco nového“, říká Lu-
boš. Hlavním kritériem 

bylo dostat víc a platit 
míň. Ač to zní neprav-
děpodobně, díky změně 
banky si již vyzkoušel, že 
je to možné.

„Nakonec jsme si vybrali 
Moravské naftové doly, 
které jsme tehdy znali 
i z TV reklamy.  Někoho 
by mohlo mást slovo 

„Moravské“, ale oni nám 
dodávají plyn i k nám 
do Plzně, vlastně kam-
koliv v ČR“, vysvětluje 
Luboš. „Přesvědčila mě 

nejen úspora, ale i per-
fektní zákaznický servis, 
který MND poskytuje. 
Na jejich bezplatné te-
lefonní lince jsme se se 

slečnou ze zákaznického 
centra domluvili na mě-
síčních platbách, a také 
za mě v MND zařídili 
celý přechod od stáva-

jícího dodavatele. My
jsme se nemuseli o nic
starat“, dodává. Třešnič-
kou na dortu pak už byla
jen smlouva na dobu ne-
určitou, díky které má
Luboš volné ruce a k ni-
čemu se tedy neuva-
zuje. „Firmy, které tyto
smlouvy nabízejí, si asi
musí být opravdu jisté,
že jimi nabízená cena je
dlouhodobě tak výhod-
ná, že nikdo nebude mít
důvod od nich vlastně
odcházet“, polemizuje
Luboš.

„Kdybych změnu doda-
vatele neoddaloval, mohl
jsem za ušetřené peníze
na energiích vyrazit kaž-
dý rok do lázní. Do těch
lázní se podívám sice až
letos, ale určitě to bude
stát za to“, uzavírá svůj
příběh Luboš z Chrástu
u Plzně.

Plzeň

Panu Lubošovi N. je 59 let a bydlí 
v rodinném domě v Chrástu u Plzně, 
v obci s necelými 2 000 obyvateli. 

„Kdybych změnu dodavatele neoddaloval, mohl jsem za ušetřené 
peníze na energiích vyrazit každý rok do lázní.“
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