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1) Historické milníky, úspěchy družstev a jednotlivců 

Významná data  

1957 - založení oddílu TJ Baník Hlubina 

1961 - slavnostní otevření vlastní kuželny 

1962 - oddíl mění název na TJ Unie Hlubina 

Úspěchy družstev 

1958 - družstvo žen se účastní 2. ligy  

1994 - družstvo mužů postoupilo do 3. ligy 

1998 - družstvo žen vyhrálo 2. ligu a postoupilo do 1. ligy 

2001 - družstvo žen vyhrálo 2. ligu a postoupilo do 1. ligy 

2013 - družstvo mužů postoupilo do 3. ligy 

2016 - družstvo mužů postoupilo do 2. ligy 

Úspěchy jednotlivců 

1991 - Anna Káňová se stává mistryní ČSFR v kategorii tělesně postižených 

1993 - Radim Marek získává bronzovou medaili na mistrovství světa juniorů v soutěži 
reprezentačních družstev 

1995 - Radim Marek získává stříbrnou medaili na mistrovství světa juniorů v soutěži 
reprezentačních družstev 

1996 - Radim Marek nastupuje v reprezentačním družstvu mužů k mezistátnímu utkání 
proti Francii. 

1997 - Anna Káňová se stává mistryní ČR v kategorii tělesně postižených 

1998 - Anna Káňová obhajuje titul mistryně ČR v kategorii tělesně postižených a je 
vyhlášena „Kuželkářem roku“ ve své kategorii  

2000 - Oldřich Neuverth se stává mistrem ČR v kategorii tělesně postižených 

Členové oddílu vybojovali v letech 1957-2019 celkem 31 účastí na mistrovství republiky 
napříč všemi věkovými kategoriemi. 
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2) Aktuální stav oddílu k 1. 3. 2020 

Členská základna 

• 56 členů z toho 49 aktivních, věkový průměr členů je 48 let 

• 3 žáci (10-14 let), 2 dorostenci (15-18 let), 1 junior (19-23 let), 24 mužů a  
5 žen (24-59 let), 20 seniorů a seniorek (60 a více let)    

• 5 družstev 

Soutěže 

• 3. liga mužů - družstvo „A“ 

• Krajský přebor MS - družstva „B“ a „D“ 

• Okresní přebor Ostrava - družstva „C“ a „E“ 

Kuželna 

• dvoudrátová kuželna postavena v roce 1961 

• budova kuželny nezateplená - třída energetické náročnosti „G“ 

• povrchy drah - renovace v roce 1981 (nyní na pokraji životnosti) 

• stavěče - renovace v roce 2009 

• elektronika a hrací prostor - renovace v roce 2010 

• koule a kuželky - výměna v roce 2019 

Náklady družstev  

• družstvo „A“  

- pronájem osmimístného auta pro venkovní utkání 1000,- Kč/zápas + PHM 
- pronájem kuželny SAREZA 120,- Kč. / hodina /dráha 
- rozhodčí 250,- Kč. /zápas 

(pozn.: Družstvo „A“ hraje svá domácí ligová utkání na 4 dráhové kuželně SAREZA 
v Ostravě Porubě z důvodu splnění podmínek ČKA.) 

• družstvo „B“ + „D“ - cestovné  

Náklady na provoz kuželny 

• vytápění (plynový kotel) - 25.544,- 

• elektrická energie - 11.500,- 

• studená voda - 2.900,- 

• odpad - 3.000,- 

• celkem - 42.944,- 
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3) Sportovní cíle pro období 2020-2025 

Družstvo „A“ 

• stabilizace počtu hráčů 

• získání zkušené posily 

• postup do 2. ligy mužů a stabilní umístění ve středu tabulky 

• start v poháru ČKA 

Družstvo „B“ 

• doplnění soupisky o 1 až 2 hráče na celkový počet 8 hráčů  

• postup do Severomoravské divize a stabilní umístění ve středu tabulky 

Družstvo „C“ 

• umístění na předních příčkách Okresního přeboru 

• postupné nasazování dorostenců 

Družstvo „D“ 

• umístění na předních příčkách Krajského přeboru MS 

Družstvo „E“ 

• postupné nasazování dorostenců 

Dorost 

• vytvoření dorosteneckého družstva 

• účast v dorostenecké lize 

Ostatní 

• trenérské kurzy 

• pravidelná účast na mistrovství ČR jednotlivců 

• pořádání pravidelných turnajů pro hendikepované, mládež a seniory 

 
 

4) Cíle v rozvoji majetku pro období 2020 - 2025 

• rekonstrukce drah 

• nákup nových kuželek a koulí 

• nákup žákovských koulí (ØXX cm) 
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5) Cíle v rozvoji členské základny pro období 2020 - 2025 

• rozšíření členské základny o nové hráče 

• navýšení počtu hráčů do 23 let  

• samostatné tréninky mládeže s trenéry 

 
 

6) Cíle v prezentaci oddílu a sportu pro období 2020 - 2025 

 

• nové webové stránky 

• účet na sociální síti Facebook 

 
 
7) Cíle v hospodaření (sponzoři, granty) pro období 2020 – 2025 

 

• získání dotace na výstavbu nové čtyřdráhové kuželny 

• získání nových sponzorů oddílu kuželek 
 
 
8) Projekt rozvoje areálu TJ - nová čtyřdráhová kuželna 

 

• zpracování projektové dokumentace  

• získání územního a stavebního povolení  

• zahájení výstavby 

 

 

 

V Ostravě: 20. 2. 2020 


