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1. Členská základna 
Oddíl kuželek měl k 31.12.2022 celkem 42 členů. 

2. Sportovní činnost 

1.1. Přebory jednotlivců 2022 

Do okresních přeborů jednotlivců nastoupilo celkem 14 hráčů a hráček našeho oddílu. Jejich 

umístění a výsledky dle jednotlivých kategorií jsou uvedeny níže: 

Okresní přebory  

Muži (Bohumín, 120 hs, 27 účastníků): 2. Marek M. (548) – postup, 3. Žídek (543) – 

postup, 6. Chodura (536), 7. Marek P. (536), 9. Žáček (532), 16. Babinec (513), 20. Grüner 

(497), 27. Basta (468). 

Ženy (Bohumín, 120 hs, 9 účastnic): 5. Rybářová (482) – postup, 9. Černá (445) 

Senioři (Poruba, 120 hs, 23 účastníků): 7. Rábl (498), 11. Hájek (465), 17. Oliva (452), 17. 

Kyjovský (435) a 23. Neuverth (372) 

V ostatních kategorií se hráči Hlubiny nezúčastnili nebo se přebor nekonal. 

Krajské přebory  

Muži (Olomouc, 120 hs, 35 účastníků): 18. Marek M. (563), 28. Žídek (535)  

Ženy (Olomouc, 120 hs, 24 účastnic): 10. Rybářová (522) 

Seniorky (Bohumín, 120 hs, 11 účastnic): 6. Koběrová (466) 

Dorostenci (Přerov, 120 hs, 24 účastníků): 16. Országh (463), 18. Valošek (452) a 24. 

Klištinec (350) 

 

1.2. Mistrovské soutěže družstev  

Sezóna 2021/2022 – konečné umístění 

Hlubina A (3. liga): 
2. místo, 32 bodů z 22 utkání, průměr 3283 bodů, skóre 108:68 (1 bod za prvním místem)  
 
Hlubina B (Krajský přebor):  
2. místo, 24 bodů z 18 utkání, průměr 2496 bodů, skóre 91,5:52,5 
 
Hlubina C (okresní přebor): 
7. místo, 12 bodů z 16 utkání, průměr 2255 bodů, skóre 59,4:68,5 
 
Hlubina E (okresní přebor): 
9. místo, 10 bodů z 16 utkání, průměr 2231 bodů, skóre 45,5:82,5 
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Před sezónou 2022/2023 došlo k rozšíření kádru ligového družstva A o dva hráče Laga M. 

(hostování ze Sokola Machová) a Bezruč M. (přestup z VOKD Poruba). 

Sezóna 2022/2023 – pořadí po podzimní části 

Hlubina A: 3. liga mužů 
1. místo, 19 bodů z 11 utkání, průměr 3361 bodů, skóre 61:27 s náskokem 3 body na druhé 
Luhačovice 
 
Hlubina B: Krajský přebor mužů MS  
5. místo, 12 bodů z 11 utkání, průměr 2508 bodů, skóre 47,5:40,5  
se ztrátou 6 bodů na vedoucí Bruntál, ale všechny jarní zápasy budeme hrát na domácí 
kuželně. 
 
Hlubina C: Okresní přebor Ostrava  
4. místo, 8 bodů ze 7 utkání, průměr 2528 bodů, skóre 30:26  
družstvo odehrálo všechna podzimní utkání na domácí kuželně 
 
Hlubina E: Okresní přebor Ostrava  
8. místo, 2 body ze 7 utkání, průměr 2268 bodů, skóre 19:37 
všechny jarní zápasy budeme hrát na domácí kuželně. 
 

1.3. Pohár ČKA 

Hlubina A postoupila do osmifinále poháru po výsledcích: 

1.kolo nadstavbová část:  Hlubina-Moravská Slavia Brno (2. liga)  7:5  

Osmifinále:    Hlubina-Sokol Husovice Brno (Interliga)  2:10 

1.4. Český pohár dvojic 

Poprvé v historii klubu se této soutěže zúčastnili hráči Hlubiny (3 dvojice mužů a 1 smíšené 

dvojice). Zúčastnili se kvalifikačních turnajů v Prušánkách, Bohumíně, Zlíně a Blansku. 

Marek M. a P. Žáček vyhráli turnaj v Bohumíně a postoupili na MČR dvojic 2023. 

Marek M. a K. Tobolová (Sedlnice) vyhráli turnaj ve Zlíně a postoupili na MČR 

smíšených dvojic 2023. 

1.5. Mládež 

Soutěže 
Dorost / junioři: 3 hráči 

▪ 11 startů za družstvo C v okresním přeboru v sezóně 2021/22 
▪ 11 startů za družstvo D v okresním přeboru v sezóně 2022/23 
▪ Účast na 3 turnajích Českého poháru dorostu 2021/22 (Přerov, Vyškov a Prostějov) 
▪ Pořadí: 102. Országh, 136. Valošek, 142. Klištinec (149 hráčů z celé ČR). 
▪ Účast na 1 turnaji Českého poháru dorostu 2022/23(Luhačovice) 
▪ Účast na 1 turnaji Poháru juniorů 2022/23 (Šanov) 
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Žactvo: 2 žáci + 4 žákyně 

▪ 10 startů na 3 turnajích Poháru mladých nadějí 2022/23 (Valašské Meziříčí, Rýmařov 
a Olomouc). Pořadí po třech turnajích: 

▪ mladších žákyně: 35. Chrástková, starší žákyně: 53. Martínková, 55. Kubíková, starší 
žáci: 52. Dřimal  

Další aktivity v oblasti mládeže 

▪ Leden: Vytvořen „Tréninkový systém mládeže“ včetně metodických pomůcek pro 

trenéry a hráče. Vyroben krátký instruktážní film „Jak hrát kuželky“ pro začínající hráče. 

Tým trenérů mládeže byl rozšířen na čtyři. Začala trénovat čtveřice žákyň. Tréninky 

zaměřeny na zlepšení tělesné kondice, obratnosti a vytrvalosti zohledňující specifika 

kuželkářského sportu. Postupně zařazeny základy techniky hry a její nácvik. 

▪ Březen: Dvě přátelská utkání dorostenců Unie Hlubina a VOKD Poruba. 

▪ Duben: Uspořádali jsme 1. ročník Jarního turnaje mládeže Radima Marka pro hráče 
do 12 do 23 let. Účast 17 hráčů ze 4 oddílů.  

▪ Červen: Přátelské utkání mládeže Prušánky-Hlubina.  
▪ Červenec: Záměr zorganizovat příměstský tábor pro děti od 8 do 13 let, který se z 

důvodu malého zájmu neuskutečnil. 
▪ Září: Účast v ostravském nákupním centru Avion Shopping Park na 14. ročníku akce 

Kroužkobraní-veletrh zájmových kroužků, kde jsme měli vlastní stánek s 
improvizovanou kuželkářskou dráhou, na které si děti mohly vyzkoušet, jak se hrají 
kuželky. Výsledek 2 noví členové oddílu (žáci). 

▪ Říjen: Zavedeny nově 2 tréninkové dny pro mládež (PO – dorost, ČT – žáci),  
▪ Prosinec: v době příprav na rekonstrukci kuželny na Hlubině tréninky mládeže 

přesunuty na kuželnu SAREZA Poruba. Dále podepsán dodatek ke smlouvě s firmou 
ZAKO o posunutí realizace rekonstrukce dvoudráhy na leden 2023. 

1.6. Tělesně postižení 

Po třech letech jsme společně s oddílem tělesně postižených sportovců TJ Baník Ostrava na 

naší kuželně uspořádali 26. ročník turnaje handicapovaných kuželkářů Ostravská 

kuželka, který proběhl ve dnech 2. – 3. září 2022 a zúčastnilo se ho 18 sportovců v šesti 

kategoriích. Partnery akce byly Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Kofola Česká 

republika a OPTIKA Novum. Z hráčů Hlubiny na medailových pozicích skončili František Oliva 

(426) v kategorii LPO a Oldřich Neuverth (388) v kategorii LP1, kteří obsadili shodně druhá 

místa. 

1.7. Turnaje  

Naši hráči se v srpnu zúčastnili mezinárodního turnaje Scandinavian Crown ve Västerås 

(Švédsko), kde v konkurenci 40 hráčů včetně reprezentantů Estonska, Švédska, Polska 

obsadili Martin Marek 4. místo a Přemysl Žáček 9. místo. 

Účast na kvalifikačních turnajích v Prušánkách, Zlíně, Blansku a Rakovicích (Slovensko). 

Medailové úspěchy: Marek M. a Žáček (2. místo v Bohumíně), Marek M. a Tobolová K. (1. 

místo ve Zlíně), Marek M. a Basta (3. místo ve Zlíně). 
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Memoriál osobností TJ Unie Hlubina 12. 8. - 27. 8. 2022.  

▪ 63 dvojic (nejvyšší účast od roku 2015).  

▪ 3x překonána hranice 500 bodů.  

▪ 6x překonán rekord memoriálu.  

▪ Vytvořen nový rekord kuželny na 100 hs - 550 bodů (Petr Hendrych, Sokol Husovice). 

3. Kuželna 

▪ Únor: Žádosti o dotaci na novou 4 dráhovou kuželnu nebylo ze strany NSA vyhověno. 
▪ Březen: Vedení oddílu rozhodlo o rekonstrukci stávajících nevyhovující dvoudráhy.  
▪ Duben: Podpis smlouvy o provedení rekonstrukce s firmou ZAKO Slovakia za cca 

650 000 Kč. 

▪ Květen: Výměna rozvodů ústředního vytápění na kuželně z plastového potrubí na 
kovové. Realizovala firma RUDOLF RIEZNER.  

▪ Květen: Zaplacena 1. splátka 300 000 Kč. na rekonstrukci drah z vlastních zdrojů 
oddílu a za finanční podpory sponzorských firem – Optika NOVUM s.r.o. a Rudolf 
RIEZNER 

▪ Listopad / Prosinec: Provedení přípravných prací pro rekonstrukci drah (svépomocí). 

4. Ostatní  

▪ Leden: V rámci rozšíření členské základny o nové členy byl na webových stránkách 

oddílu kuželek umístěn plakát a video ČKA „Pojď hrát kuželky“.  

▪ Leden: Zajištění trenérských licencí 3. třídy pro 6 členů našeho oddílu. Noví trenéři byli 

zaregistrováni krajským svazem kuželek s platností do 31.12.2026. 

▪ Červen: Z důvodu rekonstrukce kuželny a růstu cen energií schválila členská schůze 

oddílu zvýšení členských příspěvků na sezónu 2022/2023. 

▪ Červen: Na webových stránkách spuštěn FAN-SHOP, cílem bylo nabídnout členům 

možnost zakoupení nabízených produktů, čímž by podpořili činnost oddílu 

kuželek.  Mezi prvními produkty byly například klubová tepláková souprava, ručníky, 

ponožky, fanouškovská šála, minidres a drobné upomínkové předměty. 

▪ Červen: den otevřených dveří v rámci akce Dne dětí na Hlubině. Uspořádán i turnaj 

pro veřejnost, kterého se zúčastnilo 6 amatérských smíšených družstev. 

▪ Září: Nový sponzor firma TE.XOLL (smlouva do 30.6.2023) 

▪ Prosinec: Podána individuální žádost o finanční podporu 100 000,- Kč. na Krajský 

úřad odbor školství a sportu na rekonstrukci drah. 

▪ Celoroční: Podány žádosti o dotace na rekonstrukci kuželny na Nadaci ČEZ, z nichž 

zatím nebyla ze strany ČEZ ani jedna schválena. 

 

V Ostravě:  1. 2. 2023 

Zpracoval:  Pavel MAREK 

Schválila:  Michaela ČERNÁ, předseda oddílu kuželek TJ Unie Hlubina 

 


