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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem 31. 
prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti TJ Klimkovice, z.s. a její jednotlivá 
ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ Klimkovice, z.s. konané dne 5.4.2019. 
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1 Historie a poslání spolku 
Spolek s názvem TJ Klimkovice, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jehož 
účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo 
turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. 

Smyslem a účelem spolku je především navázání na dlouholetou kulturní, tělovýchovnou a 
sportovní tradici, která byla pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol Klimkovice založena 
již v roce 1905. Později existovala pod názvy TJ Sokol Klimkovice a to v letech 1945 až 
1990, a TJ Klimkovice v letech 1990 až doposud. Spolek TJ Klimkovice, z.s. se hlásí 
k tradicím tělovýchovy a sportu v Klimkovicích a stává se pokračovatelem a garantem 
zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. 

 

2 Účel, cíle, hlavní a vedlejší činnost spolku 

Základním účelem a hlavní činností TJ Klimkovice je: 
a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se 

realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty.  
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 

zejména pak mládeže, 
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a 

dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných  
nebo užívaných, 

d) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 

e) vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,  
f) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích, 
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, 

zdraví apod. zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností, 
h) spravovat vlastní majetek. 

 
TJ Klimkovice může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou 
základnu pro plnění svého účelu. 

 

3 Prezentace spolku 

Veškeré informace, fotky ze spolkových akcí jsou k dispozici na www.tjklimkovice.cz  
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4 Organizační struktura spolku 
 

TJ Klimkovice, z.s. 

Zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod L 426 

Sídlem spolku je Tyršova 276, Klimkovice 742 83. 

TJ Klimkovice, z.s. bylo přiděleno IČ: 48430765. 

Číslo bankovního účtu spolku vedeného u České spořitelny a.s. je 1764751319/0800.  

www.tjklimkovice.cz, tjklimkovice@seznam.cz  

 

Oddíly TJ Klimkovice, z.s. jsou: 

- Oddíl kopané TJ Klimkovice; 
- Oddíl Marathon Team TJ Klimkovice; 
- Oddíl ASPV TJ Klimkovice. 

 

Orgány TJ Klimkovice, z.s. jsou: 

a. valná hromada (členská schůze) jako orgán nejvyšší, 

b. výbor jako orgán výkonný, 
 Jiří Seidler   předseda TJ Klimkovice, z.s. 

Lukáš Lyčka   jednatel výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Milan Glomb    hospodář TJ Klimkovice, z.s.  
Radomír Mika   člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Ludmila Bálková  člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 

c. předseda jako orgán statutární, 
 p. Seidler Jiří, tel. 723 293 260, email: seidler.jiri@seznam.cz  

d. kontrolní komise jako orgán kontrolní. 
 p. Friedel František  předseda KK TJ Klimkovice, z.s. 
 p. Juřina Jiří   člen KK TJ Klimkovice, z.s. 
 pí Bálková Martina  člen KK TJ Klimkovice, z.s. 

 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních 
orgánů. 
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5 Zpráva o činnosti TJ Klimkovice za rok 2018 

První větší akcí roku je již tradičně Fotbalový ples pořádaný v místní sokolovně, který se 
konal 10.2.2018. V roce 2018 se konal pod názvem Motýlkový ples. Plesu se zúčastnilo na 
230 hostů. Dle ohlasů všech zúčastněných se opět vydařil. 

V rámci ocenění nejlepších sportovců Moravskoslezského kraje ve čtvrtek 22.3.2018 
v přímém přenosu TV Polar, byl náš tým mužů oceněn cenou Fair play za záchranu života 
svého spoluhráče Honzy Švabíka. „Velmi si vážím všech kluků, kteří se na záchraně života 
svého kamaráda při té nešťastné zářijové události podíleli. Ukázali svůj charakter, nevzdali to 
a pracovali jako tým a to se opravdu cení. Toto ocenění je jen taková třešnička na dortu. Pro 
nás všechny bylo největší výhrou to, že se Honza zapojil zpět normálního života. Jako klub se 
nyní více věnujeme prevenci podobných situací, školíme trenéry z první pomoci, za finanční 
podpory města Klimkovice bude v Klimkovické sokolovně k dispozici defibrilátor, chystáme 
speciální sportovní zdravotní prohlídky hráčů, sporttestry pro vyhodnocení jejich srdeční 
činnosti při tréninku a jsme otevřeni dalším nápadům a opatřením jak předejít podobným 
situacím. Tuto osvětu se budeme snažit šířit i do ostatních sportovních oddílů. Vždyť život je 
to nejcennější co máme.“, okomentoval včerejší předávání ocenění jednatel klubu Lukáš 
Lyčka. 

Ve středu 11.4.2018 proběhlo v Klimkovické sokolovně již tradiční (ve dvouletých 
intervalech) oceňování významných osobností města Klimkovic na rok 2018. Při této 
příležitosti bylo oceněno i několik členů našeho spolku TJ Klimkovice, z.s. Náš bývalý 
dlouholetý předseda pan Stanislav Košař (in memoriam), obětaví členové výboru pan 
Homola Rudlof a Prašivka Václav st., všeobecný sportovní talent a hráč mužů Víťa 
Komár, cenu fair play obdrželi hráči mužů oddílu kopané TJ Klimkovice a za náš oddíl 
Marathon Team TJ Klimkovice byl oceněn Jan Friedel. 

Dne 21.6.2018 proběhla řádná Valná hromada našeho spolku TJ Klimkovice, z.s. Krom 
nutných formalit, jako je schválení Výroční zprávy za rok 2017 a Účetní uzávěrky za rok 
2017, bylo hlavním bodem této Valné hromady především oslava významného jubilea (80) 
našeho dá se říci nejvěrnějšího člena Stáni Homoly. 

V úterý 10.7.2018 proběhlo v rámci losovacího aktivu Městského fotbalového svazu Ostrava 
udělení cen Osobnost Ostravského fotbalu. V rámci tohoto ocenění se stal nositelem velké 
plakety „ceny VV MěFS Ostrava“ náš nejstarší a obětavý člen pan Stanislav 
Homola.Důvody nominace na ocenění: Pan Stanislav Homola je dlouhodobým trenérem 
mládeže TJ Klimkovice. Trénování fotbalové mládeže v Klimkovicích se začal věnovat ihned 
po ukončení své aktivní hráčské kariéry, kterou rovněž celou strávil v Klimkovickém 
fotbalovém oddíle, a to již v roce 1973 a bez přerušení se výchově fotbalové mládeže 
v Klimkovicích věnuje prakticky dodnes, čili již 45 let. Za dobu svého působení již vychoval 
několik generací Klimkovických fotbalistů. Zároveň, po stejnou dobu, pan Stanislav Homola 
působí jako funkcionář a člen výboru TJ Klimkovice. Celý svůj fotbalový život zasvětil 
jedinému klubu a dodnes, i ve věku 80 let, obětavě a ochotně působí ve všech výše 
zmiňovaných funkcích. Pan Stanislav Homola je příkladem obětavého fotbalového 
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funkcionáře a trenéra. Svou obětavou prací se významně zasloužil o rozvoj a propagaci 
Klimkovického potažmo Ostravského fotbalu. 

 

Hodnocení činnosti oddílu Kopané TJ Klimkovice 

FOTBALOVÉ JARO 2018 

Fotbalový oddíl TJ Klimkovice měl v soutěžním ročníku 2017/18 přihlášeno v soutěžích 
celkem čtyři družstva ve věkových kategoriích starší přípravka (do 11 let), starší žáci (do 15 
let), dorostenci (do 19 let), muži a mimosoutěžně se připravovalo ještě páté družstvo mladší 
přípravky (do 9 let). 

Hodnocení jednotlivých týmů začnu od těch nejmenších. Mladší přípravka, kluci ve věku do 9 
let, kteří v tomto ročníku ještě nehráli žádnou pravidelnou soutěž, se připravovali pod 
vedením trenérů Radima Homoly a Jardy Bednáře, kterým všemi silami pomáhali aktivní 
rodiče, jako například Péťa Mahrík. V této kategorii jsme zaznamenali v průběhu jara solidní 
nárůst zájemců a to díky náborové akci v mateřské i základní škole. Což je jeden z hlavních 
úspěchů celého ročníku. Kvalitní fotbalové podhoubí tak může rozvíjet svůj všeobecně 
pohybový talent. Kluci se zúčastnili několika turnajů a přátelských zápasů, kde si poprvé 
osahali, jaké je to hrát fotbal v dresech proti soupeři a náramně se jim to líbilo. Pro 
nadcházející sezónu, se tak už i tato naše kategorie objeví v pravidelných soutěžních utkáních.   
Jejich o „chlup“ starší kolegové z kategorie starší přípravky (do 11 let), ti již pravidelně hrají 
svou soutěž a hráli v soutěži nejlepších týmů starších přípravek na Ostravsku, která nese 
název TOP U11. Do posledního kola bojovali kluci o titul mistra, nakonec jim k tomu chyběl 
jeden jediný bodík, ale to nevadí. Kluci během celé sezóny, nejen v soutěžních utkáních, ale i 
v turnajích, kterých odehráli opravdu hodně, skvěle reprezentovali náš klub a město. Velký 
dík za to patří nejen hráčům ale i trenérům Lubošovi Eltnerovi a Karlovi Pokornému. 
Zakončení sezóny obou přípravek už má svou tradici v celo-víkendovém fotbalovém kempu, 
který se i tentokrát uskuteční ihned po převzetí vysvědčení na hřišti a v sokolovně 
v Klimkovicích. 

Následující věkovou kategorií jsou starší žáci, čili kluci ve věku do 15 let. Bohužel, se 
momentálně v této kategorii projevuje celo-regionální problém s počtem hráčů a tak fotbalový 
svaz na toto zareagoval zřízením soutěže, kde týmy nehrají na celé hřiště, ale jen na jeho 
polovinu v počtu 6+1. Do pilotního projektu tohoto soutěžního ročníku se přihlásili i naši 
žáci. V soutěži se pravidelně utkávali jen se třemi soupeři (Hrabová, Pustkovec a 
Václavovice), se kterými odehráli dohromady 24 utkání. Naši kluci se v těchto utkáních 10x 
radovali z vítězství a získali tak cenné zkušenosti pro následují fotbalové roky. Během celé 
sezóny se o ně, jak sám říká, „jako o vlastní“, staral trenér René Bilík, který u této kategorie 
odvádí neuvěřitelně obětavou práci. 

Zcela jiný fotbal už se hraje u nejstarší mládežnické kategorie a to dorostenců (do 19 let). 
Naši chlapci hrají krajskou soutěž. Podzimní část soutěže byla pro naše dorostence o mnoho 
vydařenější než ta jarní. Na jaře už se projevoval nedostatek hráčů a kluci byli rádi, že soutěž 
se ctí dohráli. Trenér Jirka Chorvatovič má s těmito „puberťáky“ neuvěřitelnou trpělivost a 
jeho práce má náš obrovský a neocenitelný obdiv. Práce s těmito kluky je velmi důležitá, je to 
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poslední fáze, kdy se s kluky pracuje jako s mládeží a je to poslední krok před přestupem do 
dospělé kategorie. Tento přestup je zlomový u mnoha z nich, jestli se budou či nebudou i 
nadále věnovat fotbalu. Bohužel, tato sezóna byla prozatímní derniérou dorosteneckého týmu 
v Klimkovicích. Výpadky ročníků 2002 a 2003 se jen těžko nahrazují a tak nejsme schopni 
pro následují sezónu postavit tým o minimálně 15 hráčích. Proto jsme se rozhodli založit 
novou věkovou kategorii a to „juniorku“, která bude hrát pod značkou TJ Klimkovice „B“ 
nejnižší mužskou soutěž a kádr by se měl skládat především z Klimkovických mladých kluků, 
kteří jsou věkem ještě dorostenci nebo tento věk před nedávnem přesáhli. Uvidíme, jak se 
tento projekt ujme. 

Udržet mládežnickou pospolitost jednotlivých týmů je důležité pro každoroční doplňování 
hlavního týmu mužů, což by měla v každém klubu být taková „výstavní skříň“. Naši muži 
byli nováčky krajské soutěže 1.B třídy sk.B a tak jediný cíl, který byl před sezónou kladen, 
byl udržení soutěže. Závěr podzimu se jim příliš nevyvedl a tak během zimní přestávky musel 
trenér Jan Woznica hodně zapracovat na kvalitě hry. Vstup do jara tomu odpovídal a 
vypadalo to, že soupeře budeme válcovat. Ale krajská soutěž už je dosti kvalitní na to, 
abychom si mysleli, že se soupeři porazí sami, což se několikrát ukázalo. Hráči ovšem konec 
soutěže dohrávali v relativním klidu. Záchranu si vybojovali už po prvních 4 jarních utkáních 
a k postupovým příčkám měli daleko. Proto se snažili uhrát co nejvyšší příčku, což se jim 
celkem podařilo a soutěžní ročník 2017/18 zakončili na velmi lichotivém 4. místě tabulky.  

FOTBALOVÝ PODZIM 2018 

Zima už klepe na dveře a fotbalový podzim už dohrál svou písničku. Z pohledu 
Klímkovických fotbalistů, to byla písnička celkem veselá. V dlouhodobých soutěžích FAČR 
máme pět našich družstev, pojďme se nyní podívat, jak se jim vedlo. 

Začneme samozřejmě od těch nejmenších. Zde v kategorii fotbalové školičky, kde máme 
kluky ve věku od 5 do 8 let nezbývá než chválit hráče za jejich přístup a nadšení, ale zejména 
trenéry Petry Nakatu a Mahríka, za jejich neuvěřitelnou obětavost a trpělivost. Na podzim tato 
kategorie zaznamenala celkem „boom“ a kluci se do fotbalu hlásili celkem vehementně. Tyto 
děti ještě nehrají žádné oficiální zápasy, ale ochutnávají fotbalovou atmosféru a tu a tam 
sehrají utkání se stejně starými soupeři z okolních obcí. 

O krůček výše je kategorie Mladší přípravky, kluků ve věku 9 až 10 let, kteří pod vedením 
trenéra Radima Homoly už hrají svou pravidelnou soutěž. Pro všechny kluky to byla na 
podzim jejich soutěžní premiéra, která se myslím vyvedla. Ze 7 utkání 4 krát zvítězili a 3 krát 
byl úspěšnější soupeř, nastříleli celkem 60 branek a jen 58 jich obdrželi. Krom mistrovských 
utkání, se hojně účastní i různých turnajů a v zimním období budou halové turnaje hlavní 
náplní této kategorie, jako i všech ostatních mládežnických kategorií. 

Dalším pomyslným stupínkem v mládežnických kategoriích jsou mladší žáci, čili chlapci ve 
věku 11 až 13 let, hrající pod vedením trenérského dua Luboš Eltner a Karel Pokorný. 
Vzhledem k rozvrženosti sil, jednotlivých kategorií, jsme pro letošní sezónu, v této soutěži 
postavili tým, složený zejména s kluků o jeden rok mladších, než většina jejich soupeřů.  
Tento tah, by se měl vyplatit zejména v příští a dalších sezónách. I přesto si kluci vedli velmi 
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dobře. Ve 12 utkáních mají vyrovnanou bilanci 6 výher a 6 porážek, kladné skóre 45:38 a 
v tabulce se 13 účastníky jim patří 7. místo. 

Poslední naší vyloženě mládežnickou kategorií je kategorie starších žáků, kluků ve věku 14 až 
15 let, které trénuje René Bilík. Tito borci si vedou ve své soutěži velmi dobře. V 11 
podzimních utkáních ani jednou neochutnali hořkost porážky a ve všech utkáních zvítězili, 
což je unikátní úspěch. Po podzimní části sezóny jsou s přehledem na prvním místě tabulky 
s krásným skóre 86:25. 

Jak už bylo zmíněno, všechny tyto naše mládežnické kategorie vyplují pauzu mezi podzimní a 
jarní fotbalovou částí, zimním obdobím, které je ve znamení halových turnajů, kterých okolní 
obce nabízejí spousty. Tréninková náplň se odehrává v tělocvičnách základní školy a 
sokolovny. Bohužel, větší kapacita tělocvičen ve městě není a tak narovnat všechny naše 
mládežníky do volných hodin je velký problém. I přesto vynalézavost a nápaditost trenérů 
umožňuje uspokojit všechny děti. Je li mezi čtenáři těchto řádků nějaký zájemce ve věku 5 až 
15 let, který by rád hrál fotbal, sportoval, pohyboval se v okruhu dobrých přátel, u nás ve 
fotbale má dveře otevřené úplně každý. Stačí přijít na kterýkoliv trénink, vyzkoušet si to a dál 
už uvidíte sami. Kontakty na trenéry jednotlivých kategorii najdete na našich stránkách 
www.tjklimkovice.cz. 

Od mládežnických kategorii volně přejdeme k „juniorům“, což je kategorie, která zabezpečuje 
plynulý přechod našich mládežníků na dospělý fotbal. Náše „béčko“ po dlouhé době letos 
obnovilo svou činnost a ve své soutěži si vede velmi znamenitě. Pod vedením trenéra Jirky 
Chorvatoviče, je po podzimní části sezóny na výborném druhém místě se ztrátou pouhého 
jednoho bodu na vedoucí celek soutěže. Co se dále povedlo, je zejména kolektiv a nadšení 
hráčů. Béčko by mělo zejména plnit funkci přípravy hráčů pro tým „áčka“ mužů a to se daří. 
V týmu se promíchaly kategorie zkušených hráčů s těmi mladými pro které je to dobrá škola. 

Poslední kategorii k hodnocení, je tým mužů „áčko“, které vstupovalo do podzimní části 
s velkými ambicemi. Začátek soutěže vyšel, poté ovšem na tým trenérů Honzy Woznicy a 
Rosti Švece přišel mírný útlum, ale závěr byl impozantní. V konečném součtu to znamená 
druhé místo s jednobodovou ztrátou na vedoucí celek a tím pádem velké očekávání pro jarní 
část sezóny. 

 

DALŠÍ ČINNOST FOTBALOVÉHO ODDÍLU 

TAMEH KLIMKOVÁČEK 2018 – ANI DÉŠŤ NÁM TO NEPOKAZIL  

Za deštivého, ale příjemného počasí se v sobotu 2.6.2018 uskutečnil na fotbalovém hřišti 
v Klimkovicích 3. ročník fotbalového turnaje přípravek, letos pod názvem TAMEH 
KLIMKOVÁČEK 2018. Pro letošní rok organizátoři turnaj oproti minulému ročníku opět 
rozšířili a tak se sešlo celkem 17 týmů ve třech kategoriích U11 (do 11 let), U9 (do 9 let) a U7 
(do 7 let), což představovalo zhruba 170 dětí. Už okolo půl deváté ráno začal na fotbalovém 
hřišti u sokolovny ten správný fotbalový rej. Sluníčko se nám sice schovalo za mraky a sem 
tam nás zkropil příjemný deštík, ale to nikoho neodradilo. Na perfektně připravené travnaté 
ploše byly vytýčena čtyři menší fotbalová hřiště, od stánku začínaly vonět klobásky, 



Výroční zpráva spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2018 

 

Stránka 8 | 20 

 

z amplionu hrála muzika a hlavně všude už pobíhaly děti. Fotbalový turnaj odstartoval 
prvními zápasy o půl desáté a konečné vyhlášení výsledků proběhlo ve dvě hodiny odpoledne. 
V kategorii U11 byla přihlášena družstva Polanky, Olbramic, Bílovce, Poruby, Ostravy-Jih a 
samozřejmě domácí hráči Klimkovic. V kategorii U9 se do turnaje přihlásily družstva 
Polanky, Třebovic, Petřkovic, Vítkovic, Zbyslavic a domácí Klimkovice. A v nejmladší 
kategorii U7 si zahrály dva týmy Poruby, jeden Polanky a dva domácích Klimkovic. Celkem 
tedy na travnaté ploše sportovalo až 170 nadšených malých fotbalistů, kteří odehráli během 
turnaje celkem 40 velmi kvalitních utkání, při kterých jim tu pravou fotbalovou atmosféru 
vytvořili jejich rodiče, kamarádi a fanoušci. Utkání se hrála na 1x 20 minut a výsledky všech 
zápasů jsou uvedeny v souhrnu níže. Na hřištích se v zápasech všech tří kategorií odehrávaly 
lité boje. I nezaujatý fanoušek musel ocenit nasazení a bojovnost všech fotbalistů, které 
nezastavil ani déšť. Zápasy odsypávaly přesně podle herního plánu, všichni účastníci byli 
vzorně disciplinovaní a fotbalové dopoledne si užívali plnými doušky. Jako by to počasí 
s námi myslelo opravdu vážně, tak z hvizdem ukončení posledního utkání ustál i déšť a tak 
alespoň závěrečné vyhodnocení a předávání cen mohlo proběhnout pod širým nebem bez 
nutnosti deštníků. S předáváním cen, kterých bylo i letos díky sponzorům hodně, nám přišli 
pomoci osobnosti v podobě hokejového internacionála, trenéra a Klimkovského patriota 
Vladimíra Vůjtka staršího a za město Klimkovice, radní města a zároveň náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pan Jakub Unucka. Postupně byli oceněni všichni hráči ve všech 
kategoriích. Každý z hráčů dostal z rukou Vladimíra Vůjtka na krk medaili, což sám Vladimír 
Vůjtek na dotaz moderátora jestli má sám takovouto sbírku medailí, komentoval „já snad 
v životě ani tolik medailí neviděl pohromadě“ ☺ Krom medailí dostali nejlepší hráči i 
fotbalové chrániče, sošky, týmy dostaly poháry, balony, tašku plnou sladkostí, pizzu a spousty 
dalších cen. Za to, že jsme opět mohli takto bohatě hráče odměnit děkujeme: Záštitu nad 
letošním turnajem převzala společnost Tauron ArcelorMittal Energy Holding, mezi hlavní 
partnery turnaje pak patří Město Klimkovice. A v neposlední řadě náš turnaj podpořili také 
sponzoři agentura Ekpera, společnost 3E Projekt, Kajot, Jankostav, Minesi Oprtika, Hostinec 
U Feldů a Chacharova Pizza. Bez jejich podpory bychom takto kvalitní turnaj uspořádat 
nedokázali. Ale ne jen sponzorům patří velké díky. Díky patří i všem organizátorů a 
pořadatelům z řad rodičů našich nejmenších fotbalistů, kteří se velmi aktivně podíleli již na 
přípravě a poté i na samotném konání turnaje.Děti nám ukázaly, že je baví a že chtějí 
sportovat a když se jim pro to vytvoří podmínky, tak si na tablet nebo počítač celý den ani 
nevzpomenou. A to je ten důvod, proč to vlastně všechno děláme. Úsměvy dětí v průběhu i po 
konci takovéhoto dopoledne jsou pro nás organizátory tou největší odměnou. 3. ročník turnaje 
je stále jen začátkem, věříme, že dlouhodobé tradice. Již nyní mají pořadatelé nápady pro 
příští 4. ročník a opět se pokusí turnaj zase o něco povýšit a pokusí se turnaj dostat na úroveň 
mezinárodní. Pochvalné ohlasy po turnaji jsou tím pravým hnacím motorem do dalších let. 

FOTBALOVÝ KEMP MLÁDEŽE TJ KLIMKOVICE  

Ve dnech 29.6. – 1.7.2018 proběhl v areálu sokolovny a hřiště TJ Klimkovice již 4. ročník 
víkendového fotbalového kempu mladší a starší přípravky žáků. Účast v letošním roce byla 
opět hojná, celkem se kempu zúčastnilo 25 kluků. Program fotbalového kempu se po celou 
dobu nesl ve svižném tréninkovém tempu. Kluky čekal vždy ranní a odpolední dvoufázový 
trénink s pauzami pro dodržení správného pitného a stravovacího režimu pro malé sportovce. 
Na jídlo (obědy a večeře), jsme jako každoročně chodili do restaurace „Růžovka“ naproti 
sokolovny, kde nás vždy čekala teplá jídla, v kvalitě dosahující úrovně „jako od maminky“. 
Klukům i realizačnímu týmu jídlo moc chutnalo a tak máme pro příští rok v tomto směru opět 
jasno. Páteční program byl doplněn přátelským posezením s rodiči, kterých se vzhledem 
k počtu zúčastněných kluků sešlo hodně, za což jsme velmi rádi a tímto jim děkujeme. Rodiče 
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byli detailně obeznámeni s průběhem a výsledky turnajů a utkání uplynulé zimní a jarní 
sezóny. Poté dostali možnost předvést svým dětem, jak ovládají kopací techniku a jak si 
„rozumí“ s míčem. Byly pro ně připraveny fotbalové soutěže a to zvlášť pro tatínky a zvlášť 
pro maminky. Samozřejmě s cenami pro první tři umístěné v každé kategorii a soutěži.V 
sobotní podvečer, dříve než ulehli ke spánku ve velké tělocvičně sokolovny, měli kluci 
možnost sledovat fotbalové utkání probíhajícího MS ve fotbale, promítaného na stěnu sálu 
sokolovny projektorem.V nedělní odpoledne byl kemp zakončen dvěma přátelskými utkáními 
s týmy starší a mladší přípravky ŠSK Bílovec. I přesto, že měli „naši“ kluci v nohách náročné 
tři dny tréninků, brali tyto zápasy velice vážně a zodpovědně a bylo vidět, že se snaží zúročit 
to, co se v průběhu sezóny a na tomto fotbalovém kempu naučili. Bylo radost se na naše malé 
klimkovické fotbalové naděje dívat a i když zejména u těch mladších nešlo nikomu o konečné 
skóre, nadšení, zápal a radost ze hry byly ukázkové. Po těchto závěrečných přátelských 
utkáních , které byly doprovázeny skvělou a hojnou rodičovskou kulisou čekalo na všechny 
zúčastněné ještě kvalitní občerstvení, dárky v podobě různých sladkostí a drobných 
upomínkových předmětů.Bylo potěšením sledovat, jak kluci po sbalení všech osobních věcí 
s prostorů sokolovny, ihned sdělují s rozzářeným výrazem v obličeji rodičům své zážitky a 
dojmy z tohoto kempu. Jsme moc rádi, že kromě bohatých zážitků z tohoto víkendu si díky 
sponzorům mohli kluci odnést také kromě drobných dárků i kompletní sadu dresů s potiskem 
pro všechny přítomné. Letošní ročník tohoto již tradičního fotbalového kempu se opět vydařil, 
a to jak po stránce sportovní a organizační, tak i počasí, které nelze z naší strany ovlivnit, nám 
zůstalo po celou dobu nakloněno a mohli jsme veškeré aktivity uskutečnit na kvalitním 
travnatém hřišti TJ Klimkovice. Poděkování patří samozřejmě celému organizačnímu týmu 
(trenéři, asistenti a zdravotnice), tak i sponzorům, rodičům a hlavně zúčastněným klukům za 
bezproblémový průběh tohoto sportovního víkendu.Již nyní se všichni těšíme na další ročník 
tohoto fotbalového kempu a věříme, že v příštím roce bude účast opět hojná a začátek 
prázdnin si všichni společně užijeme. 

41. ROČNÍK LÁZEŇSKÉHO POHÁRU – MŠENÉ LÁZNĚ 2018 

Již 41. ročník Lázeňského poháru se odehrál v termínu pátek 20.7. až neděle 22.7.2018 na 
hřišti ve Mšených Lázních v okr. Litoměřicko, nedaleko od Prahy. Cesta pro Klimkovickou 
výpravu byla dlouhá a náročná. Autobus vyjížděl od naší sokolovny v pátek již ve 14:00 hod. 
a do cílové stanice na hřiště Mšených Lázní jsme dorazili po 6,5 hodinách cesty autobusem. 
Mšené Lázně nedisponují dostatečnou ubytovací kapacitou a tak tentokráte naši hráči zvolili 
ubytování v trempském stylu ve stanech, které si mohli postavit hned vedle hlavního hřiště, 
což byla z logistického hlediska velká výhoda. Areál byl připraven, jako tradičně u všech 
hostitelů Lázeňského poháru, dokonale. Travička hlavní hrací plochy byla krásně zelená, 
hustá a rovně střižená, stánky s občerstvením nabízely rozmanité pochutiny z grilu i udírny a 
pro žíznivce bylo připraveno dostatek tekutin. Los turnaje našim chlapcům přál a do 
sobotních bojů zasáhli prvním zápasem až v 10:30 hod., čili měli spoustu času na odpočinek 
po náročné cestě. V prvním utkání se proti nám postavil soupeř z Velichovek, hrající okresní 
přebor Náchodska. Po dá se říct jednoznačném průběhu utkání, jsme po brankách Daniela 
Mikoláše, Honzy Gelnara a Honzy Vaňka zvítězili 3:0 a dobře tak odstartovali turnajové 
tažení. Všem bylo jasné, že o tom, jestli budeme mít šanci hrát nedělní finále, rozhodne druhý 
náš zápas s Luhačovicemi, které každoročně patří mezi hlavní favority turnaje. FK 
Luhačovice hraje krajský přebor Zlínského kraje a již několik let po sobě nakukuje za 
postupem do Divize. Utkání to pro nás proto bylo velmi náročné. Nakonec jsme na lepšího 
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soupeře nestačili a podlehli 0:2. Motivace do posledního zápasu s Jánskými Lázněmi ovšem 
pořád byla, protože ve hře bylo 2. místo ve skupině a nedělní souboj o bronzovou medaili. 
Jánské Lázně, hrající okresní přebor Trutnovska, přijely na turnaj v hodně oslabené sestavě a 
podle toho taky vypadal průběh posledního utkání. Hrálo se prakticky jen na jednu branku a 
utkání skončilo nejvyšším výsledkem dne v poměru 6:0 pro Klimkovice. O naše branky se 
podělili 3x Daniel Mikoláš, 2x Jirka Bajgar a jednou Honza Vaněk. Ve skupině jsme tak 
obsadili 2. místo a v neděli nás čekal souboj s domácím výběrem Mšených Lázní o konečné 
3.-4. místo na turnaji. Před tím, než dojde na nedělní fotbalové boje o konečné umístění, 
probíhá tradičně v sobotní večer zábava plná setkávání s dobrými přáteli a tradičními 
účastníky Lázeňského poháru, která se mnohdy protáhne až do brzkých ranních hodin a ne 
jinak tomu bylo i tentokrát. V nedělním utkání o celkové 3. místo jsme nakonec nestačili na 
dobře připravený domácí tým Mšených Lázní a podlehli jsme 0:3. Z 41. ročníku Lázeňského 
poháru si tak vezeme bramborovou medaili za 4. místo. Velké finále mělo tradiční účastníky 
několika posledních let a to Luhačovice a Lázně Bělohrad. Luhačovice tentokrát prokázaly 
svou kvalitu a herní převahu proměnili ve vítězství 2:0 a získali tak pro svůj tým již sedmé 
vítězství na Lázeňském poháru. Po skončení finále následovalo slavnostní vyhlášení 
výsledků, kde každý tým obdržel pohár za své umístění, a v individuálních kategoriích se 
dostalo i na hráče Klimkovic, když nejlepším střelcem turnaje byl se 4 vstřelenými brankami 
vyhlášen Daniel Mikoláš. Zajímavý fotbal v našem podání předváděla tato mladá sestava: 
Bača Michal, Bajgar Jiří, Bednář Jaroslav, Černý Denis, Drábek Jakub, Gelnar Jan, Chobot 
Adam, Klemiš Michael, Konečný Karel, Krpelík Radim, Lubojacký Marek, Mikoláš Daniel, 
Niemczyk Jiří, Sikora Vojta, Strnka Václav, Švec Rostislav a Vaněk Jan, to vše pod vedením 
trenéra Jana Woznici. 

Konečné pořadí 41. ročníku Lázeňského poháru: 

1. Luhačovice, 2. Lázně Bělohrad, 3. Mšené Lázně, 4. Klimkovice, 5. Železnice, 6. 
Velichovky, 7. Konstantinovy Lázně a 8. Jánské Lázně. 

Nejlepší hráč: Kazda Petr (Lázně Bělohrad), Nejlepší brankář: Fiala Václav (Mšené Lázně), 
Nejlepší střelec: Daniel Mikoláš (Klimkovice) 

Na schůzce účastníků lázeňského poháru byl potvrzen jízdní řád poháru pro příští roky: v roce 
2019 se turnaj uskuteční v termínu 20.-21.7. v Konstantinových Lázních, v roce 2020 ve 
Velichovkách a v roce 2021 je pořadatelství přiděleno Klimkovicím!!! 

 

Hodnocení činnosti oddílu Marathon Team TJ Klimkovice 

Oddíl Marathon Team Klimkovice sdružuje nadšence pro běžecké lyžování, jízdu na 
horských i silničních kolech a běžce z Klimkovic a blízkého okolí. Naši borci se již tradičně 
každoročně účastní běžkařského závodu Jizerská 50 a dalších podobných závodů v české 
republice i v Evropě. Neztratí se ani při závodech horských kol a najdete je i ve výsledkových 
listinách běžeckých maratonů i ultramaratonů. Tradicí se již stává i účast na extrémním 
běžeckém závodě Beskydská 7 nebo Čavisovská 100. V několika závodech bylo možno naše 
členy vidět i na stupních vítězů.  
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Hodnocení činnosti oddílu ASPV TJ Klimkovice 

Oddíl ASPV se nemůže chlubit žádným zvláštním úspěchem jako fotbal nebo Marathon 
Team. Už několik desítek let ale drží svůj standard a ženy neustále chodí cvičit. To nám přijde 
jako záslužní činnost – udržovat pár lidí ve formě. Z aktivit účast na seminářích a akcích 
pořádaných ASPV v rámci okresu. 

 

 

6 Plán činnosti TJ Klimkovice na nadcházející období 

V roce 2019 jsou do organizovaných soutěží kopané přihlášena družstva mužů, juniorky, 
starších žáků, mladších žáků a mladší přípravky. V zimních měsících čeká tyto kategorie řada 
halových turnajů i přípravných utkání na umělé trávě, v letních měsících pak soutěžní utkání. 
Oddíl ASPV plánuje pokračovat v pravidelných cvičeních a rád by k tomu využil i prostor 
zrekonstruované sokolovny, protože místnost v MŠ už pro ně začíná být malá. Oddíl 
Marathon Team se v lednu již tradičně zúčastní Jizerské 50 a v průběhu roku pak spousty 
dalších závodů na běžkařských lyžích, na kolech nebo v běhu. 

Mezi hlavní cíle v roce 2019 patří: 

 Zabezpečení plynulého chodu všech soutěžních fotbalových utkání; 

 Zabezpečení účasti členů Marathon Teamu na vybraných závodech; 

 Uspořádání Fotbalového plesu v sokolovně; 

 Podílet se na dokončení projektové dokumentace k celkové rekonstrukci sokolovny; 

 Účastnit se 42. ročníku Lázeňského poháru v Konstantinových Lázních;  

 Uspořádat 4. ročník turnaje přípravek Klimkováček 2019; 

 Zahájit jednání s MěÚ Klimkovice ohledně rekonstrukce travnaté plochy fotbalového 
hřiště (výměna podloží a travního porostu po více než 10 letech – doporučení odborných 
firem); 

 Neustálou a dlouhodobou činností, podáváním žádostí o granty, dotace a dary zabezpečit 
dostatek finančních prostředků pro chod spolku v roce 2019 i letech následujících.  
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7 Zpráva o hospodaření TJ Klimkovice za rok 2018 

Zpráva o hospodaření za období roku 2018 je ve formě Rozboru hospodaření za rok 2018, 
Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. Tyto jsou k nahlédnutí v Příloze této zprávy. 

Výsledek hospodaření k 31.12.2018: 49.219,65 Kč 
 
Počáteční stavy účtů k 1.1.2018:   Konečný stav účtů k 31.12.2018: 
pokladna              48.149,00 Kč  pokladna            97.982,00 Kč 
bankovní účet   381.455,26 Kč  bankovní účet   380.841,91Kč 
  

Výnosy za období 1-12/2017: 913.263,37 Kč 
Náklady za období 1-12/2017: 864.043,72 Kč 
 
Hospodářský výsledek z roku 2018 ve výši 49.219,65 Kč byl převeden po schválení na účet 
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 
 
 

8 Údaje o členské základně k 31. 12. 2018 

Celkem k 31.12.2018:  232 členů 
Děti a mládež do 18 let:  129 členů 
Kopaná:    192 členů 
ASPV:     26 členů 
Marathon Team:   14 členů 

 

9 Poděkování 

TJ Klimkovice, z.s. děkujeme všem svým členům za odpovědnou činnost a reprezentaci 
našeho spolku v roce 2018. Děkuje všem trenérů, funkcionářům a dobrovolníkům, za jejich 
neocenitelnou práci pro fungování spolku a při sportovní přípravě mládeže. A v neposlední 
řadě děkuje Městu Klimkovice, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 
Moravskoslezskému kraji a všem sponzorům za finanční a materiální podporu činnosti našeho 
spolku. 

 
V Klimkovicích dne: 05.04.2019 
 
 
Sestavil: Bc. Lukáš Lyčka 
 
Předložil: VV TJ Klimkovice, z.s., dne 05.04.2019  
 
Schválila: VH TJ Klimkovice, z.s., dne 05.04.2019 
Předseda TJ Klimkovice, z.s. Jiří Seidler 
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Příloha č. 1   Rozbor hospodaření za rok 2018 

 

Zpráva o hospodaření spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2018 

Od 1. 1. 2015 začala účetní jednotka vést podvojné účetnictví. 

Počáteční stavy účtů k 1.1.2018:   Konečný stav účtů k 31.12.2018: 

pokladna              48.149,00 Kč  pokladna            97.982,00 Kč 

bankovní účet   381.455,26 Kč  bankovní účet   380.841,91Kč  

 

Výsledek hospodaření k 31.12.2018: 49.219,65 Kč 
 

Výnosy za období 1-12/2018                                                 
Hlavní činnost (pronájem,startovné)                                                              64.100,00                 
Přestup, hostování                                                                                          26.500,00                 
Fotbalová asociace                                                                                          7.727,00                 
Reklamní plnění                                                                                             35.000,00          
Sponzorské dary                                                                            73.580,00                 
Dar města Klimkovic                                                                                   400.000,00                 
Členské příspěvky                                                                   48.050,00                                
Provozní dotace                                                                                             258.000,00 
Ostatní           306,37                 

Celkem   VÝNOSY                                                                                             913.263,37                

Náklady za období 1-12/2018 
Ostatní materiál, režie        87.329,00                 
Dresy, kopačky, míče         75.286,00                 
Cestovné                                                                                              9.427,00          
Náklady na reprezentaci        999,00                 
Ostatní služby          154.026,00                 
Startovné          25.499,00                                
Licence, poplatky         48.150,00 
Hostování, přestupy         132.750,00 
Pronájem hal, ploch         12.200,00 
Rozhodčí          27.800,00 
Soustředění včetně stravování       23.000,00 
Mzdové náklady         265.500,00 
Ostatní           2.077,72                 

Celkem   NÁKLADY                                                                                             864.043,72                
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Příloha č. 2    Rozvaha k 31.12.2018 
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Příloha č. 3   Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 
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Příloha č. 4   Přehled odehraných mistrovských utkání v kopané za rok 2018 
 

Kategorie Hodina
Odjezd 

autobusu
Mužstva

1 dorost sobota 31.3. 13:15 12:00 Fotbal Studénka - TJ Klimkovice 2:1

2 muži neděle 1.4. 15:30 13:45 TJ Sokol Kozmice - TJ Klimkovice 0:0

3 žáci pátek 6.4. 15:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Václavovice 4:3

4 dorost sobota 7.4. 13:00 TJ Klimkovice -TJ Jiskra Rýmařov 2:3

5 muži sobota 7.4. 15:30 TJ Klimkovice - TJ Spartak Chuchelná 5:1

6 žáci středa 11.4. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec 6:2

7 žáci pátek 13.4. 16:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabová 1:6

8 muži sobota 14.4. 16:00 14:30 TJ Velká Polom - TJ Klimkovice 0:1

9 dorost neděle 15.4. 13:45 12:15 TJ Sokol Kobeřice - TJ Klimkovice 5:1

10 přípravka pátek 20.4. 16:30 TJ Velká Polom - TJ Klimkovice 5:9

11 dorost sobota 21.4. 13:30 TJ Klimkovice - TJ Horní Benešov 6:1

12 muži sobota 21.4. 16:00 TJ Klimkovice - SK Meteor Strahovice 3:0

13 žáci neděle 22.4. 13:30 TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice 2:0

14 přípravka pondělí 23.4. 16:30 FK SK Polanka - TJ Klimkovice 8:9

15 dorost sobota 28.4. 14:00 TJ Klimkovice - TJ Vítkovice-Svinov 3:1

16 muži sobota 28.4. 16:30 TJ Klimkovice - FC Vřesina 0:1

17 žáci neděle 29.4. 11:00 TJ Sokol Václavovice - TJ Klimkovice 1:7

18 dorost úterý 1.5. 14:00 TJ Klimkovice - FC Heřmanice Slezská 1:1

19 muži úterý 1.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Šilheřovice 2:1

20 přípravka středa 2.5. 16:30 TJ Klimkovice - FK Stará Bělá 9:8

21 dorost neděle 6.5. 10:00 FC Ostrava-Jih - TJ Klimkovice 8:1

22 žáci neděle 6.5. 14:30 TJ Sokol Hrabová - TJ Klimkovice 7:3

23 muži neděle 6.5. 16:30 14:45 TJ Sokol Hať - TJ Klimkovice 2:2

24 přípravka úterý 8.5. 10:00 Limuzíny Cup Velká Polom (2009 a ml.) 12.místo

25 dorost středa 9.5. 17:00 TJ Klimkovice - TJ Hradec nad Moravicí 1:1

26 přípravka čtvrtek 10.5. 17:00 FC Vítkovice 1919 - TJ Klimkovice 2:16

27 žáci pátek 11.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec 1:7

28 přípravka sobota 12.5. 9:00 Turnaj Olbramice (2007 a ml.) 2.místo

29 přípravka sobota 12.5. 13:00 Turnaj Olbramice (2009 a ml.) 6.místo

30 dorost sobota 12.5. 14:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Dolní Lhota 0:3

31 muži sobota 12.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Dolní Lhota 3:1

32 přípravka středa 16.5. 16:30 TJ Klimkovice - FC Ostrava-Jih 10:7

33 žáci pátek 18.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Václavovice 5:2

34 dorost sobota 19.5. 14:00 12:45 Fotbal Fulnek - TJ Klimkovice 10:1

35 muži neděle 20.5. 17:00 15:15 TJ Slavia Píšť - TJ Klimkovice 3:2

36 přípravka úterý 22.5. 16:30 TJ Klimkovice - FC Odra Petřkovice 4:7

37 žáci středa 23.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabová 0:6

38 dorost středa 23.5. 17:00 15:45 FC Dolní Benešov - TJ Klimkovice 12:1

39 dorost sobota 26.5. 14:30 TJ Klimkovice - FK Darkovičky 0:4

40 muži sobota 26.5. 17:00 TJ Klimkovice - TJ Petřvald na Moravě 3:3

41 žáci neděle 27.5. 14:30 TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice 12:3

42 přípravka pondělí 28.5. 16:00 FC Hlučín - TJ Klimkovice 9:3

43 přípravka sobota 2.6. 9:00 Klimkováček 2018 (2007 a ml. a 2009 a ml.) 3. místo

44 muži sobota 2.6. 17:00 FC Ostrava-Jih - TJ Klimkovice 2:2

45 dorost neděle 3.6. 16.00 14:30 TJ Sokol Zlatníky - TJ Klimkovice 0:3

46 muži sobota 9.6. 17:00 15:15 FK Darkovice - TJ Klimkovice 2:1

47 dorost neděle 10.6. 13:30 FK SK Polanka - TJ Klimkovice 5:1

48 žáci neděle 10.6. 14:00 TJ Sokol Hrabová - TJ Klimkovice 8:3

49 žáci středa 13.6. 17:30 TJ Sokol Václavovice - TJ Klimkovice 0:3

50 přípravka pátek 15.6. 16:00 Tworkow Cup 2018 - Polsko (2007 a ml.) 7. místo

51 žáci pátek 15.6. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec 0:7

52 žáci sobota 16.6. 13:30 Turnaj "O pohár obce D.Lhoty" 2. místo

53 muži sobota 16.6. 14:00 TJ Klimkovice - SK Bohuslavice 3:2

Rozpis mistrovských utkání  -  2018  -  TJ KLIMKOVICE

Datum
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54 muži "A" Neděle 12.8. 17:00 15:30 TJ Sokol Šilheřovice - TJ Klimkovice 1:4

55 muži "B" Sobota 18.8. 14:30 TJ Klimkovice  - TJ Slavoj Rychvald "B" 2:1 np

56 muži "A" Sobota 18.8. 17:00 TJ Klimkovice - SK Bohuslavice 3:0 k

57 muži "A" Sobota 25.8. 17:00 TJ Velká Polom - TJ Klimkovice 3:3

58 muži "B" Neděle 26.8. 17:00 TJ Slovan Ostrava "B" - TJ Klimkovice 0:6

59 přípravka Sobota 1.9. 9:00 Den s Baníčky (Studénka)

60 mladší žáci Sobota 1.9. 10:00 SK Slavie Třebovice - TJ Klimkovice 4:2

61 starší žáci Sobota 1.9. 10:00 SK Slavie Třebovice - TJ Klimkovice 2:7

62 muži "B" Sobota 1.9. 14:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabůvka 8:0

63 muži "A" Sobota 1.9. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Slovan Ostrava 2:3

64 přípravka Pondělí 3.9. 16:30 TJ Klimkovice - 1. FC Poruba "C" 5:22

65 mladší žáci Středa 5.9. 17:00 TJ Řepiště - TJ Klimkovice 0:6

66 starší žáci Pátek 7.9. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Řepiště 4:2

67 muži "B" Sobota 8.9. 16:00 FC Vřesina "B" - TJ Klimkovice 1:0

68 muži "A" Sobota 8.9. 16:00 TJ Klimkovice - FK Velké Hoštice 2:2

69 přípravka Pondělí 10.9. 16:30 SK Slavie Třebovice - TJ Klimkovice 6:15

70 mladší žáci Středa 12.9. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Krásné Pole 3:4 np

71 muži "B" Sobota 15.9. 10:00 TJ Klimkovice - SK Šenov "B" 7:1

72 muži "A" Sobota 15.9. 16:00 14:30 TJ Řepiště - TJ Klimkovice 4:1

73 mladší žáci Neděle 16.9. 9:00 TJ Sokol Václavovice - TJ Klimkovice 6:2

74 starší žáci Neděle 16.9. 11:00 TJ Sokol Václavovice - TJ Klimkovice 1:7

75 starší žáci Úterý 18.9. 17:30 FC Vítkovice-dívky - TJ Klimkovice 2:8

76 mladší žáci Středa 19.9. 9:30 8:00 Ondrášovka Cup (Hranice na Moravě) 4. místo

77 přípravka Středa 19.9. 16:30 TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice 6:4

78 muži "B" Sobota 22.9. 13:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabová "B" 5:2

79 muži "A" Sobota 22.9. 16:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Kozmice 2:1

80 přípravka Pondělí 24.9. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Velká Polom 6:5

81 mladší žáci Středa 26.9. 16:30 TJ Klimkovice - FK SK Polanka 2:5

82 mladší žáci Pátek 28.9. 17:00 FC Vítkovice 1919 - TJ Klimkovice 7:0

83 muži "B" Neděle 30.9. 15:30 14:15 TJ Řepiště "B" - TJ Klimkovice 2:4

84 muži "A" Neděle 30.9. 15:30 13:25 TJ Spartak Chuchelná - TJ Klimkovice 2:2

85 přípravka Pondělí 1.10. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Krásné Pole 10:8

86 mladší žáci Pátek 5.10. 16:30 TJ Slavoj Rychvald - TJ Klimkovice 4:5 np

87 starší žáci Pátek 5.10. 17:00 FK SK Polanka - TJ Klimkovice 3:8

88 muži "A" Sobota 6.10. 15:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Hať 5:2

89 starší žáci Pondělí 8.10. 17:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Krásné Pole 7:3

90 přípravka Úterý 9.10. 16:30 TJ Vítkovice-Svinov - TJ Klimkovice 1:13

91 mladší žáci Středa 10.10. 16:30 TJ Klimkovice - FC Vratimov 12:0

92 muži "B" Sobota 13.10. 15:00 TJ Lokomotiva Ostrava - TJ Klimkovice 1:0 np

93 muži "A" Sobota 13.10. 15:00 TJ Sokol Krásné Pole - TJ Klimkovice 1:4

94 starší žáci Neděle 14.10. 16:30 TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice 1:14

95 přípravka Pondělí 15.10. 16:30 TJ Klimkovice - SK Markvartovice 6:11

96 mladší žáci Sobota 20.10. 11:30 SK Šenov - TJ Klimkovice 1:6

97 muži "A" Sobota 20.10. 11:30 TJ Klimkovice - FK Darkovice 5:2

98 muži "B" Sobota 20.10. 14:00 TJ Klimkovice - TJ Lokomotiva Ostrava 10:2

99 starší žáci Pondělí 22.10. 16:30 TJ Klimkovice - FC Vítkovice-dívky 12:5

100 mladší žáci Středa 24.10. 16:30 TJ Klimkovice - FK Stará Bělá 4:0

101 muži "B" Sobota 27.10. 10:00 TJ Klimkovice - TJ Slovan Ostrava "B" 2:1

102 muži "A" Sobota 27.10. 14:00 FC Ostrava-Jih - TJ Klimkovice 0:1

103 mladší žáci Středa 31.10. 15:00 TJ Klimkovice - FC Slavia Michálkovice 5:4 np

104 starší žáci Pátek 2.11. 15:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec 10:2

105 přípravka Sobota 3.11. 8:00 Vítek Cup 2018 2010 a ml. 3. místo

106 starší žáci Sobota 3.11. 10:30 TJ Sokol Krásné Pole - TJ Klimkovice 1:5

107 muži "A" Sobota 3.11. 14:00 TJ Klimkovice - SK Meteor Strahovice 4:3

108 muži "B" Neděle 4.11. 14:00 12:45 TJ Slavoj Rychvald "B" - TJ Klimkovice 0:3

109 mladší žáci Úterý 6.11. 15:00 TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice 4:0

110 starší žáci Sobota 10.11. 10:30 TJ Klimkovice - FK SK Polanka 4:3  


