
Dobrý večer. 

Chtěl jsem se na Vás obrátit v záležitosti Vašich manšaftů dětí, které se díky kvalifikaci o 

ligu dorostu nedostali do soutěže. 

Řada z Vás ví, že jsem se snažil zvrátit rozhodnutí VV ohledně kvalifikace. Veškerá 

argumentace byla zcela zbytečná, protože tehdejší VV byl již rozhodnut. O argumentaci 

VV si jistě budeme moci při nějaké příležitosti říci víc. Dnes mi však jde o jinou věc. 

Řada z Vás ví, že jsem byl kandidátem na prezidenta ČKA osloven, zda bych pomohl s 

prací s mládeží. Protože jsem za poslední 3 roky sledoval kroky, jako bylo 

zrušení 2.a1.ligy dorostu a následnou nečinnost ohledně další možné modifikace nově 

vzniklé soutěže tak, jak ji známe dnes, jsem se rozhodl, že se budu snažit být 

nápomocen a nabídku jsem přijal. Dle mého soudu je tato oblast práce specifikum, které 

se nemůže detailně řídit pravidly, které striktně platí v soutěžích dospělých. Proto slova o 

kvalitě byla a jsou dle mého soudu u této kategorie nadbytečná. Všichni jsme věděli, že 

ta kvalita soutěže začíná od semifinálových turnajů. O masovosti též nelze mluvit, 

protože je úplně jedno, jestli základní skupinu hraje 32 nebo 52 družstev. 

Přesto, že nový VV ještě není ustaven, těch cca 50 zklamaných dětí mě stále leží v 

hlavě. Předběžně jsem se dohodl s Jiřím Johnem, že pokud by z Vaši strany byl zájem, 

zřídíme nějaký model nemistrovské soutěže. 

Děti by především mohly hrát a tím získávat zkušenosti. Umožnil bych to i družstvu 

Machové, pokud by o to mělo zájem, přesto, že tam ten výkon v kvalifikaci nebyl na 

řekněme chtěné úrovni. Přesto si myslím, že i tyto děti by měly motivaci a jejich výkony 

by během soutěže zlepšovaly. 

Vycházím z vlastní zkušenosti, kdy věkový průměr mých dětí byl 14 let a výkony 

některých začínaly na 410-420. Po dvouletém působení v této soutěži, jsou již na 

výkonech mezi 490-540. Rozptyl u této věkové hranice je větší a někdy spadne i o víc 

kuželek. Jindy zase překoná výrazně daný průměr. Tak to prostě je u dětí ve vývoji, ale 

podstatné je to, že získávají zkušenosti, které jim trénik nikdy dát nemůže a výkony 

postupně rostou. Proto je docela drsné, když rozhoduje jeden jediný nához a výkony 

družstva kolem 1500 poražených kuželek byly nepostupové.  

Z nepostupových klubů by se daly vytvořit 2 skupiny po 6ti. První tři družstva z každé 

skupiny by postoupily do semifinále a zbylá družstva by si zahrála řekněme 2 turnaje 

mezi sebou. Nebo by se mohlo hrát jen turnajově ve skupinách. 

Pokud budete mít zájem o nějakou takovouto podobu soutěže dejte tedy vědět a 

případně přidejte svůj návrh. 

Pro informaci uvedu družstva, o která by se jednalo. 

  

KC Zlín B, Luhačovice, Vsetín, Poruba, Litovel a Machová 

Dobřany A, Dobřany B, Náchod B, Červený Kostelec, Velenice, Jihlava 

  

Myslím, že by to bylo zajímavé i z pohledu, jak by se výkonnostní úroveň těchto dětí 

vyvíjela i ve srovnání těch, kteří měli to štěstí a hrají oficiální soutěž. Protože by se 

jednalo o nemistrovskou soutěž, tak se různým dohodám mezi oddíly o odehrání daných 

zápasů nijak nebrání. 

  

Těším se na Vaši reakci. 

Přeju hezký den 

Zdeněk Jaroš     

  
 

http://2.a1.ligy/

