
E.ON Junior Cup - Třebíč 10.6.2012

Soupiska Radostína nad Oslavou :

Poul Daniel, Špaček Jiří, Weinhöfer Pavel, Svoboda Jiří, Havelka Tomáš (Ostrov), Kadera Daniel,
Dvořák Patrik, Inwaldová Jana, Gregar Daniel, Váša Marek, Kališová Lucie, Šimek Marian, Vaněk
Miroslav, Koudela Petr, Švomová Tea, Bukáček Lukáš, Havelka Tomáš (Kněževes)

Dalšího ročníku regionálního kola turnaje hráčů do 10 let (dívky do 11 let) pod názvem E.ON
Junior Cup se zúčastnilo i naše mužstvo a výborně reprezentovalo radostínský fotbal, když
obsadilo konečné třetí místo. V základní skupině se umístili na druhem místě a o postup do finále
jednoznačně prohráli s pozdějším vítězem 1. FC Znojmo. Do boje o třetí místo nastoupili
odhodlaní vyhrát a postarat se tak o historicky nejlepší výsledek radostínského mládežnického
družstva na tomto turnaji. Tento zápas s přehledem zvládli a mohli si naplno užívat pocitu výhry a
úspěchu na velkém turnaji. Tento okamžik jim bude dlouho připomínat mimo jiné vyhraná sada
nových dresů. 

Jedinou "černou kaňkou", která nám dlouho ležela v žaludku, byla situace, kdy byl po základní
části turnaje odvezen (nedobrovolně) jeden hráč základní sestavy bez toho, aby se rodič
namáhal sdělit tuto skutečnost alespoň jednomu z trenérů (údajný důvod - "nebudu moknout celý
den). Tento fakt jsme se dozvěděli pět minut před zápasem o postup do finále, když jsme daného
hráče nemohli nikde najít. Tímto byli "potrestáni" VŠICHNI hráči, kteří se snažili na turnaji uspět a
daným rodičem byli necháni na holičkách. V takovém případě je třeba si uvědomit, že trenéři
věnují přípravě hráčů každý týden mnoho svého volného času (nejedná se jen o trénink a zápas,
ale i příprava cvičení na trénink, příprava hřiště před zápasy apod.). Tímto je jejich práce
znehodnocována a ignorována. V daném případě by bylo lepší, kdyby na turnaj (zápas) jel hráč
bez rodičů s někým jiným. V konečném důsledku byl tento hráč připraven o nezapomenutelný
pocit týmového úspěchu a štěstí při výhře třetího místa na takto velkém turnaji.

Všem hráčům děkujeme za předvedený výkon a blahopřejeme. 

Kališ Aleš, Gregar Vítězslav


