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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
spolku TJ Klimkovice, z.s. 

za rok 2020 
 

 

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící dnem 31. 
prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti TJ Klimkovice, z.s. a její jednotlivá 
ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ Klimkovice, z.s. konané dne 
18.6.2021. 
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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. 
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5 Zpráva o činnosti TJ Klimkovice za rok 2020 

Veškerou činnost našeho spolku v roce 2020 již ovládala vládní opatření a omezení 
v souvislostí s celosvětovou pandemií Covid-19.  

FOTBALOVÉ JARO A PODZIM 2020 

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských 
soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. 
Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke 
dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Pokud dojde ze 
strany LFA k dohrání profesionálních soutěží, bude zachována směrem k ČFL a MSFL, 
prostupnost týmů. Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. 
Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem. Fotbalová sezóna 
2019/20 tak byla předčasně ukončena a týmy TJ Klimkovice byly evidovány ve svých 
soutěžích na těchto pozicích: Muži (1.B třída sk.B) 9. místo, 22:23, 18 bodů, Muži „B“ 
(MěS), 1. místo, 34:26, 18 bodů, Starší žáci (MěS (6+1)), 3. místo, 73:23, 30 bodů, Mladší 
žáci (MěP (7+1) sk. A), 2. místo, 45:30, 21 bodů, Starší přípravka (MěS U11 (5+1) sk. B), 4. 
místo, 47:76, 7 bodů, Mladší přípravka (MěS U9 (4+1) sk. C), 7. místo, 40:107, 3 body. 

Vládní opatření související s pandemii COVID-19 se 18.5.2020 uvolňují a tak je možnost také 
obnovit sportovní a tréninkovou činnost našeho fotbalového oddílu. 

Podzimní část soutěžního ročníku 2020/21 započal bez významných vládních opatření a 
omezení COVID-19. Ale poslední říjnové domácí utkání se hrálo již bez diváků a 12.10.2020 
rozhodl VV FAČR o přerušení soutěžního ročníku 2020/21 a následně došlo i k přerušení 
veškeré sportovní a tréninkové činnosti v souvislosti s pandemii Covid-19, ketré trvalo až do 
konce roku 2020. 

ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU FOTBALOVÉHO PODZIMU 2020 

Po jarním ukončení všech fotbalových soutěží bez vyhlášení výsledků, to vypadalo, že 
podzimní část soutěží proběhne zcela standardně. V polovině prázdnin započaly tréninky 
všech našich věkových kategorií (před-přípravka U7, mladší přípravka U9, starší přípravka 
U11, mladší žáci U13, starší žáci U15, dorost U19 a muži). Rozběhly se standardně i všechny 
fotbalové soutěže. Ale počátkem října, po části odehraných zápasů přišlo to, čeho se všichni 
fotbaloví fanoušci obávali. Veškeré amatérské soutěže byly vzhledem k vývoji pandemie 
pozastaveny a není jasné, kdy budeme mít opět příležitost se na jakékoliv sportovní utkání 
podívat. Pojďme si tedy zrekapitulovat vše důležité, co se zatím v podzimní části fotbalové 
sezóny 20/21 událo. 

Muži prošli během letní pauzy obměnou, ať už na trenérském postu, tak i ve složení kádru. Již 
pominula funkce záložního týmu „B“ neboli juniorky, protože se opět podařilo přihlásit do 
soutěží i dorostence. Proto se hráči z „A“ i „B“ týmu spojili v jeden a vytvořili tak širokou 
základnu převážně vlastních odchovanců klubu. Start do soutěže a její průběh až po přerušení 
se ale výsledkově příliš nevydařil. Z 8 odehraných utkání se podařilo vyválčit jen jeden bod 
za remízu, ostatní utkání skončily porážkou, mnohdy smolnou, nejtěsnější. V žádném utkání 
však naši hráči vyloženě výsledkově nepropadli. 
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Dorostenci, čili hráči ve věku do 19 let, se do soutěží vracejí po dvouleté odmlce. Dorostla 
nám silná kategorie ročníku 2005 a s doplněním hráčů ročníků 2004, 2003 a 2002 se vytvořil 
velmi solidní tým. Trenérem se stal René Bilík a asistentem Jirka Chorvatovič. Nutno 
podotknout, že dorosteneckou kategorii pandemie Covidu zasáhla nejvíce. Hned dvě utkání 
musely být odložena pro karanténu soupeře. Když k tomu přičteme i odložená utkání z 
důvodu nepříznivého počasí, tak dorostenci stihli odehrát během podzimní části pouze dva 
zápasy. Bohužel v obou se podepsala nováčkovská daň a mládí našich hráčů. Podlehli 3:5 a 
2:5. Budoucnost zde však vidíme velkou. 

Starší žáci, hráči ve věku do 15 let, pod vedením trenérů Mirka Štebela a Tomáše Huspeniny, 
stihli odehrát šest utkání. 3x se radovali z vítězství, 1x skončilo utkání remízou a ve dvou 
případech na soupeře nestačili a odešli poraženi. Určitě výsledkově slibné výkony, kterých si 
ceníme. 

Mladší žáci, hráči ve věku do 13 let, pod vedením trenérů Karla Pokorného a Filipa Žáka, 
odehráli rovněž šest utkání. 2x se radovali z vítězství a 4x na soupeře nestačili a odešli 
poraženi. V mládežnických kategoriích, řekl bych počínaje touto, ovšem nehodnotíme 
úspěchy od dosažených výsledků, ale podle hojnosti účasti a nadšení dětí. Což myslím 
bezpochyby naplňujeme. 

Starší přípravka, hráči ve věku do 11 let, pod vedením trenérů Radima Homoly a Petra 
Mahríka, odehrála celkem pět utkání s kladnou bilancí 3x vítězství a 2x prohra. Pozitivem je 
střelecká produktivita týmu, když v pěti odehraných utkáních nastříleli borci celkem 51 
branek, což je průměr více jak 10 branek na utkání. 

Mladší přípravka, společně s před-přípravkou, čili děti ve věku od 5 do 9 let, pod vedením 
trenérů Jardy Bednáře a Petra Nakaty se měly původně zapojit do TOP skupiny soutěže těchto 
kategorií. Trošičku jsme z toho dostali strach, protože jsme klukům nechtěli brát radost z 
fotbalu, kdyby od ligových soupeřů typu Baníku, Vítkovic či Hlučína dostávali vysoké 
příděly branek. Proto jsme nakonec tuto kategorii přehlásili do nižší úrovně soutěže. Po 
odehraných šesti utkáních jsme ovšem usoudili, že kluci by zřejmě s přehledem zvládli i TOP 
soutěž. 5 vítězství, z toho jedno opravdu cenné na Baníkem Ostrava, a jen jedna porážka. To 
jsou výsledky, které značí světlou budoucnost klimkovického fotbalu. 

 

DALŠÍ ČINNOST FOTBALOVÉHO ODDÍLU 

První větší akcí roku 2020 měl být již tradičně Fotbalový ples pořádaný v místní sokolovně, 
který se měl konat v původním termínu 8.2.2020. V roce 2020 ale plesu nebylo přáno. Do 
prvního termínu konání zbývaly dva dny a v důsledku kontroly budovy sokolovny statikem, 
byla tato budova v celém rozsahu uzavřena z důvodu havarijního stavu střechy a ples musel 
být odložen. Druhý náhradní termín byl stanoven na 13.3.2020 v obecním sále ve 
Zbyslavicích. Bohužel i v tento termín se ples nepodařilo uspořádat a ples musel být pro rok 
2020 definitivně zrušen s to z důvodu vydání vládních opatření souvisejících s pandemií 
Covid-19. 
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FOTBALISTÉ SE VRHLI NA „GENERÁLNÍ“ OPRAVU TRIBUNY 

Je to již 17 let co byla v rámci modernizace celého fotbalového areálu na ulici Tyršově 
vybudována i tribuna pro diváky s kapacitou 150 míst. Tribuna je vystavěna z ocelové 
konstrukce a plechových prvků. K sezení sloužily namontované dřevěné lavičky. Na to všem 
se už promítl zub času a působení povětrnostních podmínek, tak že dřevěné lavičky už 
trouchnivěly a kovové části rezivěly. Proto se nové vedení TJ Klimkovice rozhodlo využít 
dobu „koronavirového klidu“ v areálu a po zvážení finančních možností spolku, i díky 
dobrému hospodaření v letech minulých, jsme se vrhli na celkovou „generální“ opravu a 
údržbu této tribuny. 

Peněz není nikdy dost, jak se říká, a u spolků to platí dvojnásob. Proto příprava na takto 
rozsáhlou opravu provázela zejména diskuse nad tím, co vše, v rámci prací, jsme schopni 
zajistit vlastními dobrovolnickými silami. I vzhledem k tomu, že členy našeho spolku je 
mnoho zdatných řemeslníků, dá se říct, že celou opravu jsme dokázali zabezpečit 
dobrovolnicky. Jediné, na co jsme si museli poptat odbornou firmu, tak bylo otryskání 
kovových částí tribuny. Celkové náklady na materiál a otryskání bez započtených hodin 
dobrovolnických brigád, se vyšplhaly na 160.000 Kč. Odpracováno bylo celkem 250 
dobrovolných brigádnických hodin.  Poděkování patří všem členům výboru a trenérům, kteří 
se na této akci podíleli. Nejaktivnější byli Václav Prašivka ml., Václav Prašivka st., Tomáš 
Burda, Karel Pokorný, Radim Bena, Jirka Kič, Radim Homola, Ruda Homola, Stáňa Homola, 
Petr Mahrík, Jirka Teichmann a  René Bilík. 

Výsledkem této měsíční snahy je zcela opravená tribuna, která je jako nová. Rezivějící plechy 
a polámané polykarbonátové stěny byly vyměněny, tribuna byla otryskána a znovu celá 
natřena a největší vizuální rozdíl je v nahrazení dřevěných lavic, novými, moderními, 
plastovými sedáky v klubových, žluto-modrých barvách. Kapacita byla sice snížena na 129 
míst, ale o to větší komfort pro diváky je zajištěn. Věříme, že životnost tribuny tak byla 
prodloužena minimálně o dalších 30 let. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli. 

 

LUHAČOVICE POČTVRTÉ V ŘADĚ VÍTĚZÍ NA LÁZEŇSKÉM POHÁRU 

Gratulujeme FK Luhačovice k vítězství na Lázeňský Pohár ve Velichovkách, když ve finále 
porazily FK Lázně Bělohrad 3:0 (2:0). Naši hráči v utkání o 3. místo podlehli nejtěsnějším 
rozdílem 1:0 Železnici a obsadili tak celkové 4. místo, mimochodem po třetí v řadě a na 
medaili z LP čekáme již 8 let. Na 5. místě se umístily Mšené Lázně, na 6. Jánské Lázně, na 7. 
Velichovky a na 8. Konstantinovy Lázně.  

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen náš Michal Bača.  

VÝSLEDKY: 

FINÁLE: FK Luhačovice - FK Lázně Bělohrad 3:0 

O 3. místo: Železnice - Klimkovice 1:0 
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O 5. místo: Mšené Lázně - Janské Lázně 4:0 

O 7. místo: Velichovky - Konstantinovy Lázně 3:0  

VÝSLEDKY ZÁKLADNÍ SKUPINY: 

1. kola: Lázně Bělohrad - Konstantinovy Lázně 5:0, Klimkovice - Mšené Lázně 1:0, 
Železnice - Janské Lázně 2:1, Luhačovice - Velichovky 1:0 

2. kola: Železnice - Konstantinovy Lázně 4:0, Janské Lázně - Lázně Bělohrad 0:1, 
Luhačovice - Mšené Lázně 3:1, Klimkovice - Velichovky 0:2 

3. kola: Mšené Lázně - Velichovky 5:3, Železnice - Lázně Bělohrad 0:2, Konstantinovy 
Lázně - Janské Lázně 1:3, Klimkovice - Luhačovice 0:0  

Děkujeme pořadatelům z Velichovek za skvělou organizaci a těšíme se příští rok v Železnici 
(24. - 25.7.2021). 

 

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. I činnost tohoto oddílu ovlivnila pandemie Covid-19 a 
většina závodů v roce 2020 byla zrušena. 

 

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. I činnost tohoto oddílu ovlivnila pandemie Covid-19 a 
většina akcí v roce 2020 byla zrušena. 
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6 Plán činnosti TJ Klimkovice na nadcházející období 

V roce 2021 jsou do organizovaných soutěží kopané přihlášena družstva mužů, staršího 
dorostu, starších žáků, mladších žáků, starší přípravky a mladší přípravky. 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. Vše bude odvislé od vládních opatření souvisejících s pandemií Covid-
19. 

Mezi hlavní cíle v roce 2021 patří: 

 Zabezpečení plynulého chodu všech soutěžních fotbalových utkání; 

 Zabezpečení účasti členů Marathon Teamu na vybraných závodech; 

 Zpracování projektové dokumentace k celkové rekonstrukce fotbalového hřiště a 
zabezpečení svahu u tribuny; 

 Účastnit se 44. ročníku Lázeňského poháru ve Velichovkách;  

 Uspořádat 5. ročník turnaje přípravek Klimkováček 2021; 

 Pokračovat v 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 2021 i letech následujících.  
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7 Zpráva o hospodaření TJ Klimkovice za rok 2020 

Zpráva o hospodaření za období roku 2020 je ve formě Rozboru hospodaření za rok 2020, 
Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. Tyto jsou k nahlédnutí v Příloze této zprávy. 

Výsledek hospodaření k 31.12.2020: 383.780,- Kč 
 
Počáteční stavy účtů k 1.1.2020:   Konečný stav účtů k 31.12.2020: 
pokladna            174.724,80 Kč  pokladna              98.195,- Kč 
bankovní účet   762.905,13 Kč  bankovní účet        1.257.495,01 Kč 
  

Výnosy za období 1-12/2020: 1.354.247,- Kč 
Náklady za období 1-12/2020: 970.468,- Kč 
 
Hospodářský výsledek z roku 2020 ve výši 383.780,- Kč byl převeden po schválení na účet 
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 
 
 

8 Údaje o členské základně k 31. 12. 2020 

Celkem k 31.12.2020:  215 členů 
Děti a mládež do 18 let:  104 členů 
Kopaná:    176 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 2020. 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: 18.06.2021 
 
 
Sestavil: Bc. Lukáš Lyčka v.r. 
 
Předložil: VV TJ Klimkovice, z.s., dne 18.06.2021 
 
Schválila: VH TJ Klimkovice, z.s., dne 18.06.2021 
Předseda TJ Klimkovice, z.s. Václav Prašivka ml. v.r. 
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Příloha č. 1   Rozbor hospodaření za rok 2020 

 

Zpráva o hospodaření spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2020 

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

Počáteční stavy účtů k 1.1.2020:   Konečný stav účtů k 31.12.2020: 
pokladna            174.724,80 Kč  pokladna              98.195,- Kč 

bankovní účet   762.905,13 Kč  bankovní účet        1.257.495,01 Kč 

Výsledek hospodaření k 31.12.2020: 383.780,- Kč 
Výnosy za období 1-12/2020                                               

Dotace města Klimkovic        400.000,00 

Dotace města Klimkovice (rekonstrukce tribuny)       48.000,00 

Dotace Můj klub MŠMT        333.300,00 

Dotace ČUS / MSK         135.300,00 

Mimořádná finanční podpora FAČR 2020        12.936,00 

Darovací smlouvy sponzoři        132.300,00 

Smlouvy o reklamě sponzoři          20.000,00 

Hlavní činnost (pronájem, startovné)                                                                  3.100,00 

Přestup, hostování                                                                                          160.000,00 

Členské příspěvky           98.400,00 

Ostatní             10.911,00 

Celkem   VÝNOSY                                                                                              1.354.247,00                 

Náklady za období 1-12/2020 

Organizace soutěží FAČR          37.500,00 

Pronájem            26.202,00 

Cestovné            31.631,00 

Přestupy, hostování           95.500,00 

Sportovní pomůcky         235.366,00 

Startovné            21.399,00 

Trenéři           259.853,00 

Údržba           179.551,00 

Ostatní           102.726,00 

Celkem   NÁKLADY                                                                                             970.468,00                       
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Příloha č. 2    Rozvaha k 31.12.2020 
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Příloha č. 3   Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 
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