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Kde začít?  Snad tím že to máme ve                                                        zdraví a v pohodě všichni  za s sebou.        

Co? LKŠ  neboli Letní kuželkářskou školu                                         v Jihlavě.Vyjeli jsme v pátek 29.7.brzo ráno        

z  Chodova přes Karlovy Vary v dobré                                            náladě a očekávání nového v této  sestavě :         

     Andrea,                                Vláďa(Eda),                             Ondra                    Pepa   

 

                   

 

 

 

Cesta utekla velmi rychle,takže jsme do Jihlavy dorazili poměrně brzy kolem desáté ranní.Zbylo nám tak 

spousta času na prohlídku města ,kde jsme všichni byli poprvé.A nutno podotknout,že centrum Jihlavy by si 

zasloužilo větší časovou rezervu na jeho prohlídku.( hlavně pro Andreu ve které se probudila velmi zdatná 

průvodkyně k čemuž si koupila i turistickou mapku Jihlavy).Ještě před návratem na kuželnu jsme se posílili 

vydatným obědem v nedaleké hospodě.Někteří z nás pak opravdu velké porce jídla cítili ještě na dráze,při 

zpočátku těžkém pohybu.Kolem druhé odpoledne jsme se konečně začali mi účastníci Letní kuželkářské školy 

scházet na kuželně,kde jsme měli aktivně pobýt až do neděle večer.Do své péče si nás vzali ti nejpovolanější:                                  

Robin Parkan          a        Honza Kotyza      oba zdatní to kuželkáři a reprezentanti Česka ,kteří  na  

                                                                                          nedávném mistrovství světa družstev získali krásné třetí   

                                                                                          místo.  A nutno od začátku říct že nás brali jako sobě rovné  

                                                                                          ne,že my jsme amatéři a oni reprezentanti.V tomto duchu  

                                                                                          probíhal celý víkend ,kdy jsme se mohli obrátit se vším na  

                                                                                          tyto naše hostitele , učitele i poradce v jednom. Protože 

jsme dorazili jako první hned jsme se dostali na pro nás krásnou čtyřdráhu  jihlavské kuželny,která je součástí  

sportovního areálu.Přes moje obavy z poměrně nízkého 

stropu na jedničce dráze se nám většinou pěkně hrálo. 

Kuželna je to opravdu padavá a i patřičně připravená 

(namazáno jako při mistráku),což se ostatně projevilo  na 

konečných číslech,ikdyž někteří byli zklamaní povětšinou 

z nezvyku hraní na takovéto  dráze,ale většina  byla se svou 

hrou a číslem spokojená.Z nás jsem mezi spokojené určitě 

patřil i já přes tradičně poměrně dosti zbytečných chyb  se 

mi podařilo výrazně zlepšit svůj osobáček na 120HS na mě 

slušných 498bodů.Snad jen ta pětistovka byla hodně blízko 

a i tak to byl pěkný začátek na tomto soustředění. 



Po chutné večeři jsme byli ubytováni na ubytovně nedaleko kuželny a jak se i později ukázalo i docela blízko 

jihlavského pivovaru s moc pěknou stylovou hospodu kde 

navíc točí moc dobrá 

pivka. Hlavně jejich 

osmnáctka  Grand 

opravdu chutná. Zde 

jsme i přes poměrně 

nepříznivém počasí 

poseděli všichni s Robinem na terase.Spát se šlo až kolem půlnoci. 

Sobota začala v půl deváté ráno vydatnou snídaní,po které jsme se 

postupně předvedli svou hrou na dráze .Každý si  odházel 30HS se záznamem hry na video a poté se provedl 

rozbor hry každého na videu .Tam všem Robin postupně rozebral jejich hru.Ukázal dobré části ale hlavně 

chyby které je třeba odstranit.Kvůli tomu jsme sem vlastně všichni přijeli.U některých hráčů to byly drobnosti  

u dalších bylo nutné zcela zásadně předělat styl hry. Já patřil k těm druhým.A to přestože jsem si v pátek 

slušně zahrál ,alespoň podle mě.V zásadě pro mě vyplynulo,že až do sobotního dne jsem se po kuželnách 

pohyboval mým pro kuželky  atypickým pětikročákem  a to je nutné změnit na klasický tříkrokový styl,což 

bylo dosud pro mě nepředstavitelné.Ale po dobře míněných radách a praktické ukázce na dráze najednou 

zjišťuji ,že to není až tak složité a začíná to i jít.I další z naší chodovské skupiny měli co napravovat.Andrea ta 

si musí pohlídat místo odkud začíná a dále nevyšlapovat z dráhy druhým krokem,Eda ten také podobně 

nevyšlapovat a pohlídat si poslední dokrok a Ondra výrazně zpomalit odhoz a nezastavovat se při rozběhu.Po 

tréninku nám sednul oběd a i kratší doba na odpočinek.Poté nás čekala teorie Robina spojená s ukázkami 

kroků a  hodů Honzy.Do toho se pouštěla videa s rozborem hry špičkových hráčů kuželek .Závěr soboty nám 

pak zpestřila hra všech v soutěži vajíčko(obdoby pyramidy),která nás nechala vydechnout od vší té teorie,ale  

i tak se všichni snažili házet podle toho co se naučili.Po večeři se pár z nás odjelo relaxovat do nedalekého 

aqvaparku  kam jsme měli volný vstup. A musím si tuto 

relaxaci pochválit. Večer pak byl opět zakončen příjemnou 

návštěvou místního i pivovaru spojenou s ochutnávkou 

jihlavského kvasnicového piva.Neděle opět pro nás začíná 

vydatnou snídaní.Po krátké teoretické rozcvičce ,praktická 

se nekonala z důvodu špatného počasí,jsme se rozdělili na 

dvě skupiny, kdy prvá trénovala na dráhách  za dohledu a 

rad Robina Parkana a druhá probírala teorii okolo kuželek 

ze všech možných úhlů pohledu za vedení Honzy Kotyzy.Po 

hodině se obě skupiny prohodili.No a po obědě nás čekala 

další tentokrát poslední  hra na místní kuželně.120HS  hodů za pomoci všeho zde nás naučeného.I když jsme 

byli od počátku upozorňováni ,že předvedené výkony nebudou odpovídat našim představám a bude to  chvíli 

trvat než se dostaví zlepšené výkony,i tak se nám hrálo dobře.Chvíle do večeře pak byla nezávaznou diskusí 

nás hráčů s Robinem a Honzou.Večeře pak uzavřela celý  kurz a nás už pak čekala jenom cesta do našich 

domovů.  A pokračovat v tom co jsme se přes víkend naučili.(Pepa alias Chossé66) 

 


