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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 31. 
prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti TJ Klimkovice, z.s. a její jednotlivá 
ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ Klimkovice, z.s. konané dne 
13.6.2020. 
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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, 
 Václav Prašivka ml.  předseda TJ Klimkovice, z.s. 

Bc. Lukáš Lyčka  místopředseda výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Ludmila Bálková  člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Radim Bena   člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
René Bilík   člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Ing. Tomáš Burda  člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Milan Glomb    člen výboru TJ Klimkovice, z.s.  
Stanislav Homola  člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Jiří Kič   člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Radomír Mika   člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Karel Pokorný   jednatel – mládež - výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Václav Prašivka st.  člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
Jan Švábík   jednatel – dospělí - výboru TJ Klimkovice, z.s. 

c. předseda jako orgán statutární, 
 p. Prašivka Václav ml., tel. 739 936 992, email: vaclav.prasivka@seznam.cz  

d. kontrolní komise jako orgán kontrolní. 
 pí Jadrníčková Daniela předsedkyně KK TJ Klimkovice, z.s. 
 Bc. Teichmann Jiří  člen KK TJ Klimkovice, z.s. 
 pí Bálková Martina  člen KK TJ Klimkovice, z.s. 

 

Ve sledovaném období došlo ke změnám ve struktuře organizace i ve složení statutárního 
orgánu a to na Valné hromadě spolku konané dne 6.12.2019, viz Zpráva o činnosti spolku za 
rok 2019. 
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5 Zpráva o činnosti TJ Klimkovice za rok 2019 

První větší akcí roku je již tradičně Fotbalový ples pořádaný v místní sokolovně, který se 
konal 9.2.2019. V roce 2019 se konal pod názvem První republika. Plesu se zúčastnilo na 
230 hostů. Dle ohlasů všech zúčastněných se opět vydařil. 

Dne 5.4.2019 se konala tradiční Valná hromada, která schválila Zprávu o hospodaření TJ 
Klimkovice za období leden až prosinec 2018, Účetní závěrku za rok 2018 TJ Klimkovice, 
z.s. sestavenou ke dni 31.12.2018, Výsledek hospodaření za rok 2018, zisk ve výši 49 
219,65,- Kč, Převod zisku ve výši 49 219,65,- Kč na účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let, Výroční zprávu spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2018 a Výši členských 
příspěvků od 1.1.2019 na 600 Kč / člen / rok, viz dle zápisu. 

V pátek 6.12.2019 se v hospůdce U Hřiště konala volební Valná hromada spolku TJ 
Klimkovice, z.s. a jeho oddílů Kopané, Marathon Teamu a ASPV. Tato událost byla 
vyvolána již delší dobu avizovanou rezignací předsedy spolku pana Jiřího Seidlera, který z 
osobních důvodů již nadále nechtěl zastávat tuto zodpovědnou funkci. Předsedu našeho 
spolku vykonával naplno a dobrovolnicky od roku 2003. Za tuto zodpovědnou, nezištnou a 
obětavou práci mu jménem celého výboru ještě jednou děkujeme. Zároveň s odstoupením 
předsedy oznámili, že nastal čas obměny generací a že již nadále nebudou pro následující 
období kandidovat: dlouholetý a zasloužilý člen výboru pan Rudolf Homola a členové 
kontrolní komise spolku pánové František Friedel a Jiří Juřina. Nezbývá než všem poděkovat 
za jejich obětavý a profesionální přístup. Jsme rádi, že se mezi námi, příznivci sportu, stále 
najde mnoho nadšenců, kteří se rádi dobrovolně zapojí do organizace sportovních činností v 
našem oddíle. Proto se nově rozrostl počet členů výboru spolku z 9 na 13. Novým předsedou 
spolku se na následující pětileté období stává Václav Prašivka mladší. Přejeme mu v nové 
funkci mnoho trpělivosti, rozvahy a hlavně stejný tah na branku, jaký měl ještě jako aktivní 
fotbalový hráč. Valná hromada schválila: Návrh rozpočtu TJ Klimkovice, z.s. na rok 2020, 
Pětileté funkční období nového výboru, Třináctičlenný (13) výbor spolku, Výši členských 
příspěvků pro aktivní členy oddílu Kopané na 1000,- Kč ročně, pro aktivní členy oddílu 
Marathon Team na 500,- Kč ročně, splatné nejpozději k 31.12. daného roku za který jsou 
členské příspěvky hrazeny. Členové oddílu ASPV, členové výboru TJ, trenéři a důchodci jsou 
od členských příspěvků osvobozeni. Valná hromada zvolila:  

Výbor spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období ve složení: Ludmila Bálková, 
Radim Bena, René Bilík, Tomáš Burda, Milan Glomb, Stanislav Homola, Jiří Kič, Lukáš 
Lyčka, Radomír Mika, Karel Pokorný, Václav Prašivka ml., Václav Prašivka st. a Jan Švábík. 

Předsedu spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období pana Václava Prašivku ml. 

Místopředsedu spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období pana Lukáše Lyčku 

Kontrolní komisi spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období ve složení: Daniela 
Jedrníčková (předseda), Martina Bálková (člen), Jiří Teichmann (člen). 

Výbor oddílu Kopané na následující pětileté období ve složení: Radim Bena, René Bilík, 
Stanislav Homola, Jiří Kič, Lukáš Lyčka, Karel Pokorný, Václav Prašivka ml. (předseda), 
Václav Prašivka st. a Jan Švábík. 



Výroční zpráva spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2019 

 

Stránka 5 | 20 

 

Výbor oddílu Marathon Team na následující pětileté období ve složení: Tomáš Burda, Jan 
Friedel a Radomír Mika (předseda). 

Výbor oddílu ASPV na následující pětileté období ve složení: Ludmila Bálková 
(předsedkyně), Martina Bálková a Michaela Kuncová. 

Delegáty na valnou hromadu OTU, MěFS Ostrava a dalších nadřízených orgánů spolu: 
Václava Prašivku ml., náhradníky Jana Švábíka a Lukaše Lyčku. 

Hodnocení činnosti oddílu Kopané TJ Klimkovice 

FOTBALOVÉ JARO 2019 

Fotbalový oddíl TJ Klimkovice měl v soutěžním ročníku 2018/19 přihlášeno v soutěžích 
celkem čtyři družstva ve věkových kategoriích mladší přípravka (do 9 let), starší žáci (do 15 
let), muži „B“ – juniorka (do 23 let), muži „A“ a mimosoutěžně se připravovalo ještě páté 
družstvo před-přípravky (do 7 let). 

Hodnocení jednotlivých týmů: 

Mladší přípravka U9 (trenéři J.Bednář, R.Homola) – 4. místo v soutěži, získaných 22 bodů za 
7 vítězství, 1 remízu a 6 porážek, celkové skóre 113:132. 

Mladší žáci U13 (trenéři K.Pokorný, V.Prašivka) – 8. místo v soutěži, získaných 34 bodů za 
12 vítězství a 12 porážek, celkové skóre 84:94. 

Starší žáci U15 (trenér R.Bilík) – 2. místo v soutěži, získaných 39 bodů za 13 vítězství a 8 
porážek, celkové skóre 121:53. 

Muži „B“ - juniorka (trenér J.Chorvatovič) – 3. místo v soutěži, získaných 50 bodů za 17 
vítězství a 7 porážek, celkové skóre 100:48. 

Muži „A“ (trenéři J.Woznica, R.Švec) – 4. místo v soutěži, získaných 42 bodů za 12 vítězství, 
6 remíz a 8 porážek, celkové skóre 56:49. 

FOTBALOVÝ PODZIM 2019 

Bývá už zvykem, po skončení jedné z polovin (jarní či podzimní) fotbalových soutěží, 
hodnotit, jak se výsledky vyvedly, nevyvedly, jaké byly úspěchy či neúspěchy. Nejinak tomu 
bude i tentokrát, kdy se ohlédneme za právě skončenou podzimní části fotbalového ročníku 
2019/20. V tomto ročníku se do pravidelných soutěží pořádaných Fotbalovou asociací 
zapojilo celkem šest kategorií oddílu kopané TJ Klimkovice. Mladší přípravka U9 (9 let a 
mladší), Starší přípravka U11, Mladší žáci U13, Starší žáci U15, Juniorka (béčko) a Muži. 
Navíc mimo soutěž se v pravidelných trénincích připravovala sedmá, nejmladší, kategorie 
Před-přípravka U7 a určitě také stojí za to zmínit i osmou naší kategorii a to Veteráni 40+ a 
jejich pravidelné úterní fotbálky. Věková škála je v našem oddíle opravdu široká. Fotbal je 
sport, a i když bych se chtěl na hodnocení podívat i jiným způsobem, než jen hodnocením 
výsledků a postavením v tabulce, tomuto se prostě vyhnout nedá. Proto jen krátce, o 
celkových výsledcích našich týmů vypovídají tabulky jednotlivých soutěží (viz obrázek). U 
některých našich kategorií jsme si asi představovali lepší umístění a jiných jsme zase jejich 
úspěchy překvapeni. Ligu mistrů asi nevyhrajeme, ale „tragédie“ to taky není. Velmi mne těší 
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velký zájem mládeže o fotbal, který opět, po jakémsi útlumu v minulosti, nastal. Zájem, v 
těch nejmladších kategoriích je tak veliký, že nám přináší starosti s kapacitou tréninkových 
ploch, zejména v nastávajícím zimním období. Klimkovice jsou město sportu a zájem o 
každou volnou hodinu v kterékoliv tělocvičně je obrovský. Kdyby měly být naplněny veškeré 
požadavky sportovních oddílů a veřejnosti o prostory tělocvičen, ani výstavba sportovní haly 
všechny neuspokojí, ale velmi tomu pomůže. Proto věřím, že záměr města ve výstavbě 
sportovní haly bude v brzké budoucnosti realizován, stejně jako potřebná rekonstrukce 
sokolovny, nebo například realizace umělého osvětlení hřiště s umělou trávou u školy. To vše 
budou potřebné a nutné investice do sportovní budoucnosti naší mládeže. Další z problémů, 
se kterým se potýkáme při nárustu dětí v našem oddíle, je nedostatek dobrovolníků a trenérů, 
kteří zajišťují veškeré dění okolo dětí. Optimum je 1 trenér na 10 dětí. Ani našich 10 
obětavých mládežnických trenérů toto nezabezpečí. Proto uvítáme každou pomocnou ruku. 
Je-li mezi čtenáři tohoto článku zájemce, který by rád, svůj volný čas vyplnil prací s mládeží, 
budeme rádi, pokud nás bude kontaktovat (603 574 799, tjklimkovice@seznam.cz). 
Požadujeme: pozitivní přístup, dobrou náladu, sportovního ducha a smysl pro legraci, 
nabízíme: skvělé zázemí a výbornou partu trenérů, rodičů i dětí. Život sportovního spolku je 
jak na houpačce. Jednou jste nahoře, jednou dole. Jednou slavíte skvělé sportovní úspěchy, 
pak zase řešíte sportovní neúspěchy. Jednou řešíte nedostatek hráčů, pak zase jejich přebytek. 
Jednou jste ekonomicky stabilní, pak zase hledáte potřebné zdroje. A tak dále… prostě 
sinusoida je u sportovních spolků pravidelná a je jen snahou jedinců ji narovnat, ale to se 
dlouhodobě podaří jen málokde a málokomu. Například Slávie Praha, dnes jeden z nejlepších 
českých fotbalových klubů, finančně nadstandardně zabezpečen, pár let zpátky na pokraji 
krachu, sestupu a likvidace. Takovýchto příkladů je nekonečno. A tak to v tom našem 
spolkovém a sportovním životě prostě je na všech úrovních, od okresních přeborů až po Ligu 
mistrů, náš spolek, či fotbalový klub nevyjímaje. Věřme proto, že náš klub se bude co nejvíce 
pohybovat na vlnách úspěchů. 

DALŠÍ ČINNOST FOTBALOVÉHO ODDÍLU 

Již tři roky po sobě se naši hráči kategorie starších žáků pod vedením trenéra Reného Bilíka 
probojovali až do finále Ostravské zimní ligy. OZL, jak se ve zkratce zimní lize přezdívá, je 
dlouhodobá zimní soutěž, která se hraje v období leden až březen na hřištích úmělou trávou. 
V předchozích ročnících se dvakrát radovali z prvenství, letos se ve finále museli sklonit před 
výkonem TJ Unie Hlubina. I přesto jim patří gratulace k druhému místu za skvělou 
reprezentaci našeho oddílu. 

KLIMKOVÁČEK 2019 – VE ZNAMENÍ REKORDNÍ I MEZINÁRODNÍ ÚČASTI 

Za krásného, slunečného počasí se v sobotu 8.6.2019 uskutečnil na fotbalovém hřišti v 
Klimkovicích již 4. ročník fotbalového turnaje přípravek, pod názvem KLIMKOVÁČEK 
2019. Pro letošní rok organizátoři turnaj oproti minulému ročníku opět rozšířili a tak se sešlo 
celkem 18 týmů ve třech kategoriích U12 (do 12 let), U9 (do 9 let) a U7 (do 7 let), což 
představovalo zhruba 160 dětí. Letošním ročníkem turnaj povýšil na mezinárodní, protože v 
nejmladší kategorii se účastnil i jeden tým z Polska. Fotbalový turnaj odstartoval prvními 
zápasy o půl deváté a konečné vyhlášení výsledků proběhlo v jednu hodinu odpoledne. V 
kategorii U12 byla přihlášena družstva Olbramic/Zbyslavic, Bílovce, Staré Bělé, Rychvaldu a 
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samozřejmě domácí hráči Klimkovic, kteří měli dva týmy. V kategorii U9 se do turnaje 
přihlásily družstva Vítkovic, Bílovce, Bohumína, dvě družstva Poruby a domácí Klimkovice. 
A v nejmladší kategorii U7 si zahrály týmy Poruby, Pustkovce, Bílovce, polského AMS 
Masters Gorzyce a dva domácí týmy Klimkovic. Celkem tedy na travnaté ploše sportovalo až 
160 nadšených malých fotbalistů, kteří odehráli během turnaje celkem 45 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 najdete na webových 
stránkách http://www.tjklimkovice.cz/clanky/klimkovacek/4.-rocnik-klimkovacek-2019/. 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. Na trávníku se sportovalo, mimo trávník proběhlo 
mnoho přátelských setkání mezi rodiči, trenéry, kamarády. Pro všechny bylo připraveno 
bohaté občerstvení. Ve 13:00 hodin pak proběhlo slavnostní ukončení turnaje, vyhlášení 
výsledků a předání cen. S předáváním cen, kterých bylo i letos díky sponzorům hodně, nám 
přišel pomoci náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jakub Unucka. Postupně byli 
oceněni všichni hráči ve všech kategoriích. Každý z hráčů na krk medaili. Krom medailí 
dostali nejlepší hráči i věcné ceny, sošky, týmy dostaly poháry, tašku plnou sladkostí, pizzu a 
spousty dalších cen. Letos pořadatelé ocenili i trenéry, za jejich neuvěřitelnou obětavost a pílí 
se kterou se několikrát týdně vrhají na „zkrocení“ těch nejmenších fotbalistů. Obětují tomu 
spoustu času, častokrát na úkor rodiny a tak ve spolupráci s Městem Klimkovice a 
Moravskoslezským krajem jsme pro trenéry všech zúčastněných týmů připravili balíček 
občerstvení pro příjemný večer strávený s manželkou či přítelkyní.  Za to, že jsme opět mohli 
takto bohatě odměnit hráče i trenéry děkujeme: Městu Klimkovice, Moravskoslezskému kraji, 
společnostem BKB Metal, REELGATE, 3E Projekt, Kajot, RT Torax, Kasch – interiér, 
Hostinec U Feldů, Atrium Reality, JPP Development Group, MOBAL 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. 
DĚKUJEME! 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. Tou největší odměnou je pak spokojenost všech 
zúčastněných. Trenér Pustkovce pan Broulík nám následně napsal „Bylo to super sobotní 
dopoledne. Výborná organizace, kluci nadšení, rodiče nadšení, co si více přát.“, další zpráva 
přišla ze Staré Bělé od trenéra pana Svitáka „Díky za skvěle zorganizovaný turnaj. Budeme se 
těšit i v roce následujícím.“ 4. ročník turnaje je stále jen začátkem, věříme, že dlouhodobé 
tradice. Již nyní mají pořadatelé nápady pro příští 5. ročník a opět se pokusí turnaj zase o něco 
povýšit a pokusí se na turnaj pozvat více týmů z Polska i ze Slovenska. Pochvalné ohlasy po 
turnaji jsou tím pravým hnacím motorem do dalších let. 

FOTBALOVÝ KEMP MLÁDEŽE VE ZNAMENÍ HOJNÉ ÚČASTI 

Ve dnech 28. - 30.6.2019 proběhl v areálu fotbalového hřiště TJ Klimkovice a sokolovny již 
5. ročník víkendového fotbalového kempu pro děti, za účasti třech mládežnických týmů, a to 
starší a mladší přípravky a týmu mladších žáků (chlapci a dívky ve věku 6-12let). Stalo se již 
tradicí, že tato akce bývá pro děti první aktivitou, kterou zahájí své prázdninové dobrodružství 
a na kterou se vždy velmi těší. Hned po kompletaci přihlášek bylo jasné, že účast bude opět o 
dost hojnější, než tomu bylo před rokem.  Po zahájení kempu se hlavní sál klimkovické 
sokolovny během chvíle zcela zaplnil matracemi, spacáky a batohy a poslední příchozí již 
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neměli moc na výběr, kde rozložit své „dočasné lože“. Po ukončení prezence se počet 
účastníků zastavil na čísle 47 dětí a 10 dospělých. Nejprve byli kluci instruováni, jak bude 
celý kemp probíhat, a po obdržení nových kompletů dresů se šlo na zahajovací fotografování 
a poté na první trénink. V podvečer se na hřiště vrátili rodiče dětí na tzv. „zakončení fotbalové 
sezóny“. Pro všechny, kteří přišli, bylo přichystáno bohaté občerstvení, např. výborné 
hamburgery, chlazené pivo, limonády a různé další pochutiny. Také byly pro rodiče 
přichystány fotbalové soutěžní disciplíny, a po skvělých výkonech a ukázce fotbalových 
dovedností si ti nejlepší odnesli hodnotné ceny. V sobotu ráno se po osobní hygieně a 
kaloricky vydatné a zdravé snídani rozběhl celodenní kolotoč tréninků, které byli z důvodu 
teplého počasí přerušovány pravidelným pitných režimem. Po tréninkách doplňovali kluci 
energii svačinkami s pestrým výběrem ovoce. Tento den všichni zúčastnění absolvovali tři 
tréninkové jednotky a v podvečer ještě sérii soutěžních disciplín. Na hlavní jídla dne se 
chodilo do restaurace „Růžovka“ naproti hřišti, kde nás jako každý rok čekalo velmi chutné 
jídlo. Po každém jídle měli všichni povinný odpočinek, který každý mohl v klidovém režimu 
trávit tak, jak uznal za vhodné. Nedělní den proběhl v podobném duchu jako sobotní, s tím 
rozdílem, že šlo již vidět, jak na každého začíná dopadat únava po poctivě odvedených 
fotbalových výkonech. Okolo 16 hodiny se již začali objevovat první rodiče, kteří si přišli pro 
svoje malé fotbalisty. Bylo potěšením sledovat, jak kluci a také 3 dívky ihned sdělují s 
rozzářeným výrazem v obličeji rodičům své zážitky a dojmy z tohoto kempu. S přáním klidně 
a pohodově prožitých prázdnin jsme se se všemi zúčastněnými rozloučili a po úklidu 
využívaných prostor jsme se s příjemným pocitem, že vše proběhlo na jedničku, rozešli domů 
i my dospělí. V konečném účtování se celý kemp velmi vydařil. Prvotní obavy organizátorů z 
velkého počtu dětí se nenaplnily a nakonec vše přineslo trenérům a asistentům jen radost, kdy 
i přes velký věkový rozdíl mezi kluky byli mezi sebou jako rovný rovnému a dokázali spolu 
přátelsky strávit celý fotbalový víkend. Nakonec bychom chtěli velmi poděkovat všem 
sponzorům, kteří přispěli na tuto sportovní akci a díky kterým bylo možno nechat vyrobit 
všem klukům pěkné fotbalové komplety dresů s potiskem, které si po ukončení kempu 
odnášeli domů. Samozřejmě velké díky patří také všem trenérům, asistentům a zdravotnici, 
kteří po celou dobu dohlíželi nejen na tréninkovou morálku, ale také se starali o pitný a 
stravovací režim a  dohlíželi na zdraví a pohodu všech dětí. Poděkování patří také všem 
rodičům za přinesené domácí dobroty a také zúčastněným klukům a dívkám 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 stejně jako letos společně užijeme. 

REPORT Z LÁZEŇSKÉHO POHÁRU V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH 

V uplynulém víkendu, od pátku 19. července do neděle 21. července, jsme se zúčastnili 42. 
ročníku Lázeňského poháru v Konstantinových Lázních. Pro všechny příznivce klimkovické 
kopané přinášíme report z tohoto tradičního turnaje. Naši muži odcestovali do místa konání v 
pátek ze svinovského nádraží. Letos totiž kvůli špatnému stavu D1, byla zvolena logisticky 
snazší a nutno dodat, že i pohodlnější cesta vlakem. Téměř čtyř a půl hodinová cesta v SC 
Pendolino do Plzně, utekla poměrně rychle. Ve vlaku panovala dobrá nálada, o kterou se 
staral především Honza Gelnar, který pobavil také nejednoho cestujícího, a noví hráči se 
postupně blíže seznamovali s hráči stávajícími. V Plzni na naši výpravu už čekal autobus, 
který nás zavezl do Konstantinových Lázní, konkrétně kempu La Rocca, který se stal na dva 
dny naším útočištěm. Většina hráčů ihned začala skládat stany, zbytek výpravy se ubytoval v 
chatkách. Krátce po ubytování a průzkumu nejnutnějších míst v kempu, se výprava přesunula 
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do sousedícího sportovního areálu, aby si obhlédla místo zítřejších bojů, pozdravila se se 
známými z jiných týmu a provedla první krátkou “taktickou poradu“. Na víc nezbylo moc 
času, protože druhý den jsme otevírali turnaj zahajovacím utkáním už v osm hodin. I přes 
brzký čas se všichni hráči dostavili na sraz přesně a mohli se připravit na svého prvního 
soupeře TJ Velichovky. Přesto, že to byl náš první zápas a hrálo se brzy, hráči na soupeře 
vtrhli s vervou a první poločas doslova ovládli, když se dvakrát prosadil Marek Švábík, po 
jedné brance dali Anestis Ambros, Honza Vaněk a to ještě další velké šance zůstali nevyužity. 
Ve druhém poločase jsme nadále kontrolovali hru, kdy jsme soupeři nedovolili ani vystřelit. 
Naopak Marek Švábík, ve svém prvním zápase po přestupu z Pusté Polomi, dovršil hattrick a 
na konečných 6:0 uzavřel svou druhou brankou Anestis Ambros. Prakticky hned po utkání, v 
deset hodin, nám pořadatelé turnaje zajistili oběd, a jelikož další utkání nás čekalo téměř za 
čtyři hodiny, většina hráčů se rozhodla prozkoumat něco málo z Konstantinových Lázní. Po 
slavnostním zahájení turnaje využili ještě někteří hráči možnosti zchladit nohy na koupališti v 
kempu a už jsme se chystali na další utkání, ve kterém nás čekal velmi těžký soupeř, FK 
Luhačovice. Luhačovice jsou tým, který ovládl poslední dva ročníky Lázeňského poháru a v 
loňské sezóně mu mj. těsně unikl postup do divize. Kdo z přítomných diváků utkání sledoval, 
určitě by neřekl, že mezi oběma týmy je rozdíl dvou soutěží. Od začátku jsme na soupeře 
nastoupili bez respektu, dobře kombinovali a vytvářeli si i zajímavé situace, které jsme 
bohužel nedotáhli do konce. Naopak Luhačovice se postupně dostávaly do hry, ukazovaly, že 
ve své soutěži nehrají nahoře náhodou a  skórovaly hned z první možnosti. Bohužel, 
nedokázali jsme si poradit s přímým kopem z pětadvaceti metrů a v následné skrumáži 
faulovali, z čehož byla penalta, kterou Luhačovice proměnily. Do konce poločasu se nic 
zajímavého už nestalo. Druhý poločas byl hrou na jednu bránu a to na tu luhačovickou. Téměř 
tři čtvrtiny druhého poločasu byly Luhačovice uzamčené na vlastní polovině a jen se bránili. 
Do dobrých příležitostí se dostali Ulman, dvakrát Vaněk a především Švábík, který sice 
luhačovického brankáře překonal, ale jeden z jeho spoluhráčů vykopl míč z brankové čáry. V 
závěru se i Luhačovice dostaly do dvou příležitostí, kdy mohly definitivně rozhodnout, ale v 
ani jednom případě netrefily bránu. A protože obstřel Borgosze skončil těsně vedle, ve 
druhém utkání jsme padli 1:0. Mírnou útěchou nám bylo uznání a chvála soupeře i diváků 
sledující utkání. Poslední utkání ve skupině, proti domácím Konstantinovým Lázním, nás 
čekalo relativně zanedlouho a možná proto jsme působili v úvodu živějším dojmem, což 
korunoval vedoucí brankou Honza Vaněk. O chvíli později na něj navázal povedenou trefou 
další novic v našem dresu, Marek Kubes. Za pár minut se potvrdilo pravidlo, nedáš – 
dostaneš, když samostatný únik Viktora Ulmana zneškodnil domácí brankář a z protiútoku 
jsme inkasovali. Naštěstí dvougólový náskok nám vrátil krásnou trefou z přímého kopu opět 
Honza Vaněk a v závěru poločasu se ještě dvěma velmi dobrými zákroky musel blýsknout 
Vojta Sikora. Ve druhém poločase už byla na obou týmech vidět únava z dlouhého dne, a 
když po pěkné individuální akci završil hattrick Honza Vaněk, utkání už se pouze dohrávalo a 
skončilo 4:1 v náš prospěch. Protože Luhačovice v posledním utkání s Velichovkami 
překvapení nepřipustily a vyhrály 2:0, bylo jasné, že v neděli od jedenácti hodin budeme hrát 
o třetí místo. Poslední utkání dne, ve kterém Železnice překvapivě porazila Lázně Bělohrad 
1:0, rozhodlo, že vítěz se probojoval do finále a nás čekaly Lázně Bělohrad. Po náročném dni 
šli někteří členové výpravy doplnit energii spánkem, jiní šli naložit unavené tělo do chladné 
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vody na koupaliště a našli se i tací, kteří si šli „střihnout“ tenisové utkání ve čtyřhře. Po večeři 
byl program jasný, posezení ve sportovním areálu, kde celý tým posiloval týmového ducha, 
do podrobností jistě netřeba zacházet J . Druhý den se tým sešel pro jistotu až v 10 dopoledne, 
nicméně všichni byli zodpovědně připraveni na zápas o třetí místo. V něm nás čekal ještě loni 
účastník královehradeckého krajského přeboru Lázně Bělohrad, který spolu s Luhačovicemi 
patří každoročně k favoritům turnaje. Úvod utkání jsme měli solidní, bohužel z mírného tlaku 
jsme branku nevstřelili. Poté se hrálo prakticky jen mezi šestnáctkami, kdy na obou týmech, 
šla vidět únava z předchozího dne. Po standardní situaci jsme prohrávali, naštěstí hned vzápětí 
zakončil povedený protiútok střelou k tyči, Viktor Ulman, pro kterého to byla také první trefa 
v našem dresu. Ve druhém poločase byl k vidění především boj, a to jak na hřišti, tak 
především hráčů s únavou. Jedinou velkou šanci měli naši hráči, za to byla obrovská, bohužel 
Jarda Bednář střílel, po centru ze strany, z bezprostřední blízkosti vedle. Utkání nerozhodla 
normální hrací doba a o vítězi musely rozhodnout penalty. Zatímco Bělohrad všechny 
proměnil, za nás ve třetí sérii neuspěl Honza Vaněk, kterého vychytal brankář a tak jsme 
skončili na čtvrtém místě, stejně jako minulý rok. Ve finále zvítězili Luhačovice nad 
Železnicí hladce 2:0 a potřetí za sebou zvedli nad hlavu pohár pro vítěze. V individuálním 
ocenění se dostalo i nás, když nejlepším střelcem se se čtyřmi zásahy stal Honza Vaněk. O půl 
druhé naši výpravu nabral autobus, který ji odvezl do Plzně na cestu domů. Na všech byla 
vidět patrná únava, kterou ještě umocnil přestup na hlavním nádraží v Praze, kdy si někteří ve 
sprintu na InterCity sáhli opravdu na dno. Po příjezdu do Ostravy se všichni členové výpravy 
rozloučili a znovu se sejdou k tréninku ve středu. I přesto, že se ani letos nepovedlo dostat se 
na bednu, hodnocení musí být jen pozitivní. Naše hra se velmi líbila, což je dobrý signál, 
přesto, že je stále na čem hodně pracovat. Nikdo se nezranil, noví hráči se dobře začlenili do 
týmu, především Viki Ulman to vzal zodpovědně, a celkově byla z týmu cítit dobrá atmosféra 
a pohoda, kterou si snad ponese po celou sezónu. Na organizační schůzce zástupců účastníků 
Lázeňského poháru byl stanoven harmonogram pořadatelství následujících let. V roce 2020 
(přesně 18.-19.7.) ve Velichovkách, v roce 2021 v Železnici, v roce 2022 v Lázních Bělohrad, 
v roce 2023 v Luhačovicích, v roce 2024 ještě pořadatel není určen a v roce 2025 v 
Klimkovicích v rámci oslav 80 let organizované kopané v Klimkovicích. 

 

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.  

 

 

 



Výroční zpráva spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2019 

 

Stránka 11 | 20 

 

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 2020 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. 
Od podzimní části soutěže počítáme i se zapojením družstva dorostenců. Oddíl ASPV plánuje 
pokračovat v pravidelných cvičeních. 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 2020 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; 

 Opravit a zrekonstruovat tribunu pro diváky; 

 Účastnit se 43. ročníku Lázeňského poháru ve Velichovkách;  

 Uspořádat 5. ročník turnaje přípravek Klimkováček 2020; 

 Zahájit jednání se ZŠ Klimkovice a MěÚ Klimkovice ohledně vybudování umělého 
osvětlení fotbalového hřiště s umělou trávou u ZŠ (nutná tréninková kapacita v zimních 
měsících); 

 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 2020 i letech následujících.  
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7 Zpráva o hospodaření TJ Klimkovice za rok 2019 

Zpráva o hospodaření za období roku 2019 je ve formě Rozboru hospodaření za rok 2019, 
Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. Tyto jsou k nahlédnutí v Příloze této zprávy. 

Výsledek hospodaření k 31.12.2019: 437.091,57 Kč 
 
Počáteční stavy účtů k 1.1.2019:   Konečný stav účtů k 31.12.2019: 
pokladna              97.982,00 Kč  pokladna            174.724,80 Kč 
bankovní účet   380.841,91 Kč  bankovní účet   762.905,13 Kč
   

Výnosy za období 1-12/2019: 1.424.162,71 Kč 
Náklady za období 1-12/2019: 987.071,14 Kč 
 
Hospodářský výsledek z roku 2019 ve výši 437.091,57 Kč byl převeden po schválení na účet 
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 
 
 

8 Údaje o členské základně k 31. 12. 2019 

Celkem k 31.12.2019:  234 členů 
Děti a mládež do 18 let:  114 členů 
Kopaná:    195 členů 
ASPV:     26 členů 
Marathon Team:   13 členů 

 

9 Poděkování 

TJ Klimkovice, z.s. děkujeme všem svým členům za odpovědnou činnost a reprezentaci 
našeho spolku v roce 2019. 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: 13.06.2020 
 
 
Sestavil: Bc. Lukáš Lyčka v.r. 
 
Předložil: VV TJ Klimkovice, z.s., dne 13.06.2020  
 
Schválila: VH TJ Klimkovice, z.s., dne 13.06.2020 
Předseda TJ Klimkovice, z.s. Václav Prašivka ml. v.r. 
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Příloha č. 1   Rozbor hospodaření za rok 2019 

 

Zpráva o hospodaření spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2019 

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

Počáteční stavy účtů k 1.1.2019:   Konečný stav účtů k 31.12.2019: 

pokladna              97.982,00 Kč  pokladna            174.724,80 Kč 

bankovní účet   380.841,91 Kč  bankovní účet   762.905,13 Kč 

 

Výsledek hospodaření k 31.12.2019: 437.091,57 Kč 
 

Výnosy za období 1-12/2019                                               

Dotace města Klimkovic        400.000,00 

Dotace Můj klub MŠMT        329.450,00 

Dotace ČUS / MSK         100.000,00 

Darovací smlouvy sponzoři        111.214,00 

Smlouvy o reklamě sponzoři        183.000,00 

Hlavní činnost (pronájem, startovné)                                                              75.940,00 

Přestup, hostování                                                                                          114.200,00 

Členské příspěvky         110.300,00 

Ostatní           58,71 

Celkem   VÝNOSY                                                                                             1.424.162,71                 

 

Náklady za období 1-12/2019 

Organizace soutěží FAČR        42.100,00 

Pronájem          35.150,00 

Cestovné          64.120,00 

Přestupy, hostování         102.570,00 

Sportovní pomůcky         254.358,12 

Startovné          30.299,00 

Trenéři           336.120,00 

Ostatní           122.354,14 

Celkem   NÁKLADY                                                                                             987.071,14                       
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Příloha č. 2    Rozvaha k 31.12.2019 
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Příloha č. 3   Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 
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Příloha č. 4   Přehled odehraných mistrovských utkání v kopané za rok 2019 
 

Kategorie Hodina
Odjezd 

autobusu
Mužstva

1 muži "B" Sobota 23.3. 12:30 TJ Klimkovice "B" - FC Vřesina "B" 4:3 np 2

2 muži "A" Sobota 23.3. 15:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Šilheřovice 1:2 0

3 muži "B" Sobota 30.3. 15:30 TJ Klimkovice "B" - SK Šenov "B" 1:2 0

4 muži "A" Neděle 31.3. 15:30 13:30 SK Bohuslavice - TJ Klimkovice 4:0 0

5 starší žáci Pátek 5.4. 16:30 TJ Klimkovice - FK SK Polanka 2:3 0

6 mladší žáci Pátek 5.4. 17:30 TJ Sokol Krásné Pole - TJ Klimkovice 8:3 0

7 muži "A" Sobota 6.4. 15:30 TJ Klimkovice - TJ Velká Polom 3:1 3

8 muži "B" Neděle 7.4. 15:30 TJ Sokol Hrabová "B" - TJ Klimkovice "B" 1:8 3

9 mladší žáci Středa 10.4. 16:30 TJ Klimkovice - SK Slavie Třebovice 2:1 np 2

10 starší žáci Středa 10.4. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec 12:0 3

11 muži "A" Sobota 13.4. 16:00 TJ Slovan Ostrava - TJ Klimkovice 1:1 1

12 muži "B" Sobota 20.4. 13:30 TJ Klimkovice "B" - TJ Lokomotiva Ostrava 12:1 3

13 muži "A" Sobota 20.4. 16:00 14:00 FK Velké Hoštice - TJ Klimkovice 1:3 3

14 ml. přípravka Úterý 23.4. 16:30 SK Markvartovice - TJ Klimkovice 8:3 0

15 mladší žáci Středa 24.4. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Václavovice 3:5 0

16 ml. přípravka Čtvrtek 25.4. 16:45 1.FC Poruba - TJ Klimkovice 22:7 0

17 starší žáci Pátek 26.4. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Řepiště 1:2 np 1

18 muži "A" Sobota 27.4. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Řepiště 0:1 0

19 ml. přípravka Pondělí 29.4. 16:30 TJ Klimkovice - SK Slavie Třebovice 16:15 3

20 starší žáci Pondělí 29.4. 17:00 SK Slavie Třebovice - TJ Klimkovice 3:4 np 2

21 muži "B" Středa 1.5. 17:00 TJ Klimkovice "B" - TJ Řepiště "B" 6:3 3

22 mladší žáci Pátek 3.5. 17:00 FK SK Polanka - TJ Klimkovice 8:0 0

23 muži "B" Sobota 4.5. 16:30 TJ Klimkovice "B" - TJ Slavoj Rychvald "B" 0:3 0

24 starší žáci Neděle 5.5. 11:00 TJ Sokol Václavovice - TJ Klimkovice 3:1 0

25 muži "A" Neděle 5.5. 16:30 14:30 TJ Sokol Kozmice - TJ Klimkovice 3:1 0

26 mladší žáci Úterý 7.5. 17:00 FC Slavia Michálkovice - TJ Klimkovice 2:9 3

27 ml. přípravka Úterý 7.5. 17:30 TJ Sokol Krásné Pole - TJ Klimkovice 12:12 1

28 mladší žáci Čtvrtek 9.5. 17:00 TJ Klimkovice - FC Vítkovice 1919 2:6 0

29 starší žáci Pátek 10.5. 16:30 TJ Klimkovice - SK Slavie Třebovice 2:3 0

30 muži "A" Sobota 11.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Spartak Chuchelná 0:0 1

31 muži "B" Neděle 12.5. 16:30 TJ Slovan Ostrava "B" - TJ Klimkovice "B" 6:1 0

32 ml. přípravka Pondělí 13.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Vítkovice-Svinov 6:0 3

33 mladší žáci Středa 15.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Slavoj Rychvald 8:0 3

34 muži "B" Sobota 18.5. 17:00 TJ Klimkovice "B" - TJ Sokol Hrabůvka 5:1 3

35 muži "A" Neděle 19.5. 17:00 15:00 TJ Sokol Hať - TJ Klimkovice 2:2 1

36 starší žáci Středa 22.5. 17:00 TJ Řepiště - TJ Klimkovice 4:1 0

37 ml. přípravka Pátek 24.5. 16:30 TJ Velká Polom - TJ Klimkovice 13:5 0

38 starší žáci Pátek 24.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Václavovice 1:4 0

39 mladší žáci Sobota 25.5. 10:00 FC Vratimov - TJ Klimkovice 0:3 3

40 muži "B" Sobota 25.5. 17:00 FC Vřesina "B" - TJ Klimkovice "B" 4:0 0

41 muži "A" Sobota 25.5. 17:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Krásné Pole 2:1 3

42 mladší žáci Pondělí 27.5. 17:00 TJ Klimkovice - SK Šenov 4:3 3

43 ml. přípravka Středa 29.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec 4:12 0

44 mladší žáci Čtvrtek 30.5. 17:00 TJ Klimkovice - TJ Řepiště 6:3 3

45 starší žáci Pátek 31.5. 16:30 TJ Klimkovice - FC Vítkovice-Dívky 13:1 3

46 mladší žáci Pátek 31.5. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec 0:7 0

47 muži "A" Neděle 2.6. 17:00 FK Darkovice - TJ Klimkovice 1:0 0

48 muži "B" Neděle 2.6. 17:00 15:45 SK Šenov "B" - TJ Klimkovice "B" 6:2 0

49 muži "B" Středa 5.6. 18:00 16:45 TJ Řepiště "B" - TJ Klimkovice "B" 4:5 3

50 starší žáci Pátek 7.6. 17:30 TJ Sokol Krásné Pole - TJ Klimkovice 6:3 0

51 muži "B" Sobota 8.6. 14:30 TJ Klimkovice "B" - TJ Sokol Hrabová "B" 3:0 k 3

52 muži "A" Sobota 8.6. 17:00 TJ Klimkovice - FC Ostrava-Jih 4:3 3

53 mladší žáci Neděle 9.6. 14:00 FK Stará Bělá - TJ Klimkovice 13:0 0

54 muži "B" Čtvrtek 13.6. 17:00 TJ Sokol Hrabůvka - TJ Klimkovice "B" 4:8 3

55 muži "A" Pátek 14.6. 18:00 16:00 SK Meteor Strahovice - TJ Klimkovice 5:1 0

Rozpis mistrovských utkání  - 2019  -  TJ KLIMKOVICE

Datum
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56 Muži A Sobota 10.8. 17:00 15:15 FK Darkovice - TJ Klimkovice 2:2 1

57 Muži A Sobota 17.8. 17:00 TJ Klimkovice - TJ Slavoj Rychvald 0:0 1

58 Muži A Neděle 25.8. 16:00 14:00 SK Meteor Strahovice - TJ Klimkovice 4:1 0

59 Starší žáci Pátek 30.8. 16:30 TJ Klimkovice - FC Baník Ostrava-dívky 4:3 3

60 Muži B Sobota 31.8. 14:00 TJ Klimkovice "B" - TJ Sokol Hrabůvka 9:3 3

61 Muži A Sobota 31.8. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Spartak Chuchelná 0:1 0

62 Mladší žáci Neděle 1.9. 14:30 FK Stará Bělá "B" - TJ Klimkovice 8:2 0

63 Starší žáci Úterý 3.9. 17:30 TJ Klimkovice - TJ Lokomotiva Ostrava 9:1 3

64 Starší žáci Čtvrtek 5.9. 17:00 TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice 0:12 3

65 Muži B Sobota 7.9. 13:30 TJ Klimkovice "B" - TJ Sokol Pustkovec 3:2 3

66 Muži A Sobota 7.9. 14:00 FC Ostrava-Jih - TJ Klimkovice 6:3 0

67 St. Přípravka Středa 11.9. 17:00 TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice 5:9 3

68 Ml. Přípravka Čtvrtek 12.9. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Velká Polom 10:18 0

69 Starší žáci Pátek 13.9. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Petřvald na Moravě 15:0 3

70 Muži B Sobota 14.9. 13:30 TJ Klimkovice "B" - TJ Řepiště "B" 6:3 3

71 Muži A Sobota 14.9. 16:00 TJ Klimkovice - FK Bohuslavice 5:2 3

72 St. Přípravka Pondělí 16.9. 16:30 TJ Klimkovice - FC Vítkovice 1919-dívky 22:9 3

73 Ml. Přípravka Úterý 17.9. 17:00 TJ Sokol Krásné Pole - TJ Klimkovice 22:2 0

74 Mladší žáci Úterý 17.9. 16:30 TJ Klimkovice - FC Vítkovice 1919-dívky 7:1 3

75 Mladší žáci Čtvrtek 19.9. 16:30 TJ Klimkovice - FC ODRA Petřkovice "B" 5:2 3

76 Starší žáci Sobota 21.9. 14:00 FC Slávie Michálkovice "A" - TJ Klimkovice 3:2 0

77 Muži A Sobota 21.9. 16:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabová 1:0 3

78 Muži B Neděle 22.9. 16:00 14:45 TJ Sokol Hrabová "B" - TJ Klimkovice "B" 0:3 3

79 Ml. Přípravka Pondělí 23.9. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec 8:10 0

80 St. Přípravka Úterý 24.9. 15:30 1.FC Poruba "C" - TJ Klimkovice 35:2 0

81 Mladší žáci Úterý 24.9. 17:00 TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice 1:5 3

82 Starší žáci Středa 25.9. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Krásné Pole 7:3 3

83 Starší žáci Pátek 27.9. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Slovan Ostrava 11:0 3

84 Muži B Sobota 28.9. 10:30 TJ Klimkovice "B" - TJ Slavoj Rychvald "B" 2:1 3

85 Muži A Sobota 28.9. 15:30 TJ Sokol Krásné Pole - TJ Klimkovice 1:1 1

86 Ml. Přípravka Pondělí 30.9. 16:30 TJ Klimkovice - 1.FC Poruba "C" 5:18 0

87 St. Přípravka Úterý 1.10. 16:00 TJ Vítkovice-Svinov - TJ Klimkovice 4:4 1

88 Mladší žáci Středa 2.10. 16:30 TJ Klimkovice - FC Ostrava-Jih "B" 3:1 3

89 Starší žáci Pátek 4.10. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Dolní Lhota 7:2 3

90 Muži A Sobota 5.10. 15:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Hať 4:1 3

91 Muži B Sobota 5.10. 15:00 TJ Sokol Hrabůvka - TJ Klimkovice "B" 4:0 0

92 Ml. Přípravka Pondělí 7.10. 16:30 TJ Sokol Dolní Lhota - TJ Klimkovice 11:12 3

93 St. Přípravka Pondělí 7.10. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Krásné Pole 7:9 0

94 Starší žáci Středa 9.10. 16:30 TJ Sokol Václavovice - TJ Klimkovice 2:5 3

95 Mladší žáci Pátek 11.10. 16:30 FC Vítkovice 1919 "C" - TJ Klimkovice 6:1 0

96 Muži B Sobota 12.10. 15:00 TJ Sokol Pustkovec - TJ Klimkovice "B" 4:1 0

97 Muži A Sobota 12.10. 15:00 13:15 TJ Řepiště - TJ Klimkovice 0:2 3

98 Mladší žáci Středa 16.10. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Pustkovec 6:1 3

99 Ml. Přípravka Pátek 18.10. 16:30 FC Baník Ostrava "P" - TJ Klimkovice 12:0 0

100 Starší žáci Pátek 18.10. 16:30 TJ Klimkovice - TJ Sokol Hrabová 2:1 3

101 Muži A Sobota 19.10. 14:00 TJ Klimkovice - TJ Vítkovice-Svinov 1:2 0

102 Muži B Neděle 20.10. 14:00 12:45 TJ Řepiště "B" - TJ Klimkovice 5:3 0

103 St. Přípravka Pondělí 21.10. 16:00 TJ Klimkovice - TJ Slovan Ostrava 3:14 0

104 Starší žáci Úterý 22.10. 16:00 TJ Řepiště - TJ Klimkovice 2:3 3

105 Ml. Přípravka Čtvrtek 24.10. 16:00 FC Baník Ostrava-dívky - TJ Klimkovice 10:3 0

106 Starší žáci Sobota 26.10. 10:00 SK Slávie Třebovice - TJ Klimkovice 4:1 0

107 Muži B Sobota 26.10. 10:00 TJ Klimkovice "B" - TJ Sokol Hrabová "B" 6:1 3

108 Mladší žáci Neděle 27.10. 10:00 FC Ostrava-Jih "B" - TJ Klimkovice 6:1 0

109 Muži A Neděle 27.10. 14:00 12:15 TJ Sokol Kozmice - TJ Klimkovice 4:1 0

110 Mladší žáci Středa 30.10. 15:00 TJ Klimkovice - FC Vítkovice 1919 "C" 4:3 3

111 Starší žáci Sobota 2.11. 12:00 FC Slávie Michálkovice "B" - TJ Klimkovice 2:7 3

112 Muži A Sobota 2.11. 14:00 TJ Klimkovice - TJ Sokol Šilheřovice 1:0 3

113 Muži B Neděle 3.11. 14:00 12:45 TJ Slavoj Rychvald "B" - TJ Klimkovice "B" 3:1 0

114 Mladší žáci Čtvrtek 7.11. 17:30 FC Vítkovice 1919-dívky - TJ Klimkovice 1:11 3  


