Pár otázek na DAVIDA KASZPERA - hráče dorosteneckého týmu TJ Sokol Vojkovice

1. Hraješ za Vojkovice v týmu dorostu, začínáš si ale budovat i kariéru rozhodčího… K čemu tíhneš více?
2. S jakým očekáváním jsi do týmu vstoupil?
3. Je podle Tebe výhoda, že rozhodčí je aktivním hráčem?
4. Jak Tě starší hráči a diváci berou?
5. A na závěr pár informací o Tobě…
1. I jako hráč, tak i v případě rozhodčího vidím určitou motivaci. Mým aktuálním cílem v kariéře rozhodčího je postup do
kraje (zařazení na listinu krajských rozhodčích), pak se uvidí… Jako hráč mám jediné přání, a to je fungování dorostu.
Byl bych moc rád, kdyby tady dorost pokračoval i v dalších sezónách.
2. Do týmu jsem šel, protože jsem chtěl hrát fotbal. Moc mě mrzí, jak se mládežnické týmy po celé ČR ruší, a je fajn, že
ve Vojkovicích znovu po pár letech dorost funguje. Jsme dobrá parta. S trenérem jsem velice spokojený. Pan Pajurek je
velice dobrá varianta na lavičku mládeže. Nyní je velice brzo bavit se o nějakých ambicích. Někteří hráči s fotbalem
teprve začínají, další mají kopačky na nohou po delší době. Určitě nechceme jen prohrávat, ale nepočítáme s tím, že
každého soupeře porazíme.
3. Myslím, že by si měli všichni upovídaní a drzí hráči zkusit post rozhodčího. Není to jednoduchá pozice. Určitě by své
chování během utkání k němu změnili. Dříve jsem totiž taky patřil, k těm co často kritizovali rozhodnutí rozhodčích.
4. Téměř žádný hráč není nadšený, když jeho počínání posuzuje někdo výrazně mladší. Fotbalisté si více dovolují, když
vidí mladého sudího, tudíž si musím sjednat respekt jinak. Dostal jsem třeba vynadáno za to, že jsem mladý už
v momentě, kdy jsem ještě ani nebyl převlečen v dresu a šel se jen představit jako rozhodčí. Byly i situace, kdy mě
pořadatel musel vyprovodit k autu, kdy jsem čelil ostrým narážkám, nebo mi dokonce bylo vyhrožováno. To vše ovšem k
vesnickému fotbalu patří. 
5. Je mi 16 let, budu nastupovat do 2. ročníku na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě, kde studuju obor
Geodézie a katastr nemovitostí. Mám rád téměř každý sport, mým největším koníčkem je však fotbal.

