
                  LKŠ Jihlava  17.8-19.8. 2012 

I druhé soustředění na kuželkářské                                                       škole jsme úspěšně zvládli.Ovšem letos už 

to nebyla taková  zábava jako v loni.                                                     Přece jenom,jsme už víceméně věděli co 

nás tady čeká a tak jsme vše pojali                                                        více vážněji ,než minule.Navíc se nám 

potvrdilo ,že pokud budeme pokračo                                                  vat v nastoleném rytmu a soustředění ,tak 

jsme zde nebyli nadarmo.O to víc jsme                                             přijeli plní nadějí,že opět pokročíme v našem 

kuželkářském vývoji.A tak se i stalo. Opět                                     jsme vyjeli v pátek po sedmé ráno.Letos jsme                          
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cestu do Jihlavy pojali spíše jako relaxační ,jak ji trefně nazvala Andrea „kochací“.Zvolili jsme sice delší ale o to 

zajímavější trasu ne po dálnici ale přes Plzeň a dále Tábor Pelhřimov a pak do Jihlavy.Cestou jsme se zastavili 

na Žďákovském mostě přes Orlík                                                 kde jsme nafotili pár zajímavých fotek.Ostatně 

Andrea opět překvapila a z loňské                                               zdatné průvodkyně ,letos přesedlala na neméně 

zdatnou fotografku.Jsem zvědavý                                                v jaké roli se nám představí příští rok.Takže jsme 

v poklidu přifrčeli do Jihlavy kolem                                              dvanácté hodiny. I tak opět jako první.Ještě před 

nástupem na kuželnu jsme se posílil                                             i vydatným obědem v nedaleké hospodě 

Spartak.Na rozdíl od loňska jsme se už nenechali překvapit velkými porcemi jídla a zavčasu si toto pohlídali   

hned při objednávce.Ale i tak  jsme slušně pojedli.Poté jsme už  nastoupili na nám všem známou kuželnu. 

Opět nás přivítali nám  dobře známí                                                                              nová to jejich posila.Hned nás 

v zápětí poslali na dráhy abychom                                                                                  jim   předvedli co v nás od 

loňska dobrého zůstalo.Docela to i                                                                                šlo.Eda se opět dostal přes 

poměrně slabší dorážku přes pět set                                                                             a Pepa s Andreou se těsně 

zastavili na její hranici.I když Pepa                                                                                  zachraňoval svoji reputaci až 

posledním hodem.Přesto jsme byli sami se sebou poměrně spokojeni,stejně jako v loni.Ale jak jsme druhý 

den zjistili stále je v naší hře co napravovat..Poté se už postupně začali sjíždět i ostatní účastníci a taktéž i ti  

se předvedli na dráze.Co bylo v průběhu soustředění velmi kvitováno byla možnost  zajít si ve chvílích volna  

zaplavat do místního bazénu,který je součástí sportovního areálu.To nám většině v tomto tropickém víkendu 

opravdu nesmírně bodlo.Po odehrání všech zúčastněných,přišlo na oficiální uvítání a zahájení LKŠ.Proběhlo 

seznámeni s programem co nás čeká a nemine.Oproti loňsku byla změna ve dvou bodech.Ubytováni jsme byli 

nedaleko kuželny v rozhodně lepším prostředí než minule (hlavně v klidnějším) a také obědy a večeře už 

nebyly na kuželně,ale muselo se na ně přecházet do nám známé hospody Spartak.Tedy kromě páteční,ta byla 

v radničním pivovárku  na náměstí Jihlavy.                                                         Což ovšem nebylo na škodu.Právě 

naopak.V místním pivovárku jsme ochut-                                                            nali další druhy piva na,které jsme 

se v loni nedostali.I tak jsme si ale v pátek                                                           večer ještě před spaním našli čas 

navštívit terasu u pivovaru Ježek.Sobota                                                              ráno začala snídaní na kuželně a 

poté teorií o kuželkách.Protože na rozdíl                                                             od loňska letos nepršelo tak došlo i 

na plánovanou rozcvičku na umělém hřišti                                                          vedle budovy kuželny.Na zahřátí 

jsme si zahráli hru “freesbee“, kterou  ač                                                             jsme ji velká většina hráli poprvé 

myslím docela slušně zvládli.O čemž jistě svědčilo,že jsme byli opravdu všichni hodně rychle zahřátí (nebo že 

by to bylo tím vedrem?).Poté jsme zvládli i naplánovanou rozcvičku.Následně nás čekal trénink s videem na 

kuželně.Každý se předvedl a poté jeho hru trenéři rozebrali do detailu na videu.A opět bylo co vylepšovat a 
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opravovat.Nás tři z karlovarska ,respektive pět,jelikož se letos přijeli poučit i dvě hráčky z B skupiny KLNK  

Alenka a Lenka,nevyjímaje.Tradičně jsem toho musel nejvíce změnit já (asi proto že jsem z nás všech nejvyšší 

a je na mě nejvíc vidět).Ale s tím jsem i počítal,takže žádné velké překvapení se vlastně pro mě  nekonalo. 

Tréninky jsme prokládali návštěvou v bazénu,kde jsme se vždy příjemně ochladili.Oběd a sobotní večeře nás 

pak čekal v nedaleké restauraci Spartak,kde na nás ale opravdu s jídlem nešetřili.Ty porce byly opravdu jak 

pro dřevorubce . Ale velmi chutné .Asi bylo na nás vidět že jsme přes den vydali hodně energie na kuželně. 

Poté jsme zakončili večer posezením opět v radničním pivovárku  kde jsme                                                    

neudělali ostudu našemu kraji spolu dvěma zástupci kraje českobudějovic-                                                        

kého v pití místního lahodného moku.Tolik tupláků, proložených  jedním                                                                 

megatuplákem tam asi už dlouho nikdo nevypil.Také proto jsme si i dva                                                              

odvezli domů sebou na památku.Navíc jsme získali kontakt na další nám                                                           

neznámou kuželnu v Českých Budějovicích,kam jistě v budoucnu zavítáme.                                                       

Dámy si nenechali ujít zmrzlinu v nedalekém „mekáči“.Neděle opět začala                                                              

hrou freesbee a tréninkem,tentokrát už cílenějším,na procvičování  celého těla a následným strečinkem.Poté 

nás opět čekala teorie a trénink na dráze,kde jsme pilně pracovali na odstraňování chyb.Vše přerušeno pouze 

obědem,plaváním nebo procházkou po městě v době polední pauzy.Na závěr jsme si všichni postupně hodili 

60HS,už podle toho co jsme se nově naučili. Někteří byli více,jiní méně spokojeni s tím co na závěr předvedli 

na dráze,ale vše to bylo úměrné tomu co vše museli ve svém stylu opravit.A taky míře vyčerpanosti z výdeje 

energie po celý víkend.Od nás byly hodně spokojeny Andrea,Lenka a Alenka ale i Eda .Za sebe osobně musím 

říct „letos jsem byl rád,že jsem to ve zdraví přežil“.Těch změn bylo přece jenom povícero a taktéž i celkového 

pohybu.Ale přesto pozitiva časem převládnou.Celý tento náš víkendový maratón                                                     

končil  závěrečným vyhodnocením jednotlivých hráčů a po rozloučení  i poslední                                                      

večeří,kterou jsme si my  tři nechali zabalit a frčeli rychle domů,.Tentokrát už                                                       

rychlejší cestou po dálnici. Uvidíme co nám letos LKŠ dalo,ale litovat vydané                                                          

energie jistě nebudeme.I když jsme odjížděli domů hodně unavení.   
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