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VÝROČNÍ ZPRÁVA
spolku TJ Klimkovice, z.s.
za rok 2021

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2021 a končící dnem 31.
prosince 2021 na základě vyhodnocení činnosti TJ Klimkovice, z.s. a její jednotlivá
ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ Klimkovice, z.s. konané dne
18.6.2022.
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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.
Bc. Lukáš Lyčka
Ludmila Bálková
Radim Bena
René Bilík
Ing. Tomáš Burda
Milan Glomb
Jiří Kič
Radomír Mika
Karel Pokorný
Václav Prašivka st.

předseda TJ Klimkovice, z.s.
místopředseda výboru TJ Klimkovice, z.s.
člen výboru TJ Klimkovice, z.s.
člen výboru TJ Klimkovice, z.s.
člen výboru TJ Klimkovice, z.s.
člen výboru TJ Klimkovice, z.s.
člen výboru TJ Klimkovice, z.s.
člen výboru TJ Klimkovice, z.s.
člen výboru TJ Klimkovice, z.s.
jednatel – mládež - výboru TJ Klimkovice, z.s.
člen 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.

Stránka 3 | 10

Výroční zpráva spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2021

5 Zpráva o činnosti TJ Klimkovice za rok 2021
FOTBALOVÉ JARO A PODZIM 2021
VV FAČR ukončil soutěžní ročník 2020/21
VV FAČR předčasně ukončil fotbalovou sezónu 2020/21. Je to tak již druhá sezóna v řadě,
která z důvodu pandemie koronaviru nezná své vítěze a ani poražené.
Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl VV FAČR na svém
úterním zasedání dne 4. 5. 2021 nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku
2020/21.
Fotbalový podzim 2021
Skončila nám podzimní část fotbalové sezóny a nastal čas hodnotit a bilancovat. Po dvou
letech se konečně podařilo odehrát celou část fotbalové sezóny bez „Covidových“ omezení.
Naposledy tomu tak bylo na podzim roku 2019. Z toho máme alespoň částečnou radost.
Protože nucené sportovní pauzy způsobené vládními opatřeními v souvislosti s „Covidem“
znamenaly pro naši činnost (v tu dobu nečinnost) obrovské komplikace. Doufejme, že další
omezení již budou, pokud budou vůbec nutná, jen částečná.
Ve fotbalových soutěžích jsme pro podzimní část měli přihlášených celkem pět
mládežnických družstev a jedno družstvo dospělých. Čili v postoupné věkové kategorii jsme
měli obsazeno za každou věkovou kategorii jedno družstvo. Za toto jsme rádi a považujeme
to za úspěch prací s mládeží v našem spolku. Práce s mládeží je totiž naší hlavní náplní. Ne
vždy v historii se dařilo obsadit všechny věkové kategorie do soutěží a ne vždy se dařilo mít
dostatečný počet kvalifikovaných trenérů pro mládežnická družstva. To vše máme v současné
době skvěle obsazeno a tým trenérů tvoří skvělou spolupracující partu napříč všemi
kategoriemi. Na tuto partu navazují i aktivně spolupracující členové výbor. Nezbývá než i
prostřednictvím tohoto článku všem poděkovat za celoroční práci pro náš spolek.
K jednotlivým kategoriím a jejich výsledkům. Nejstarší věková kategorie hrající pravidelné
soutěže jsou muži, hrající již tradičně krajskou soutěž 1.B třídu sk.B. Hodnocení musíme
postavit na tom, že v červnu tohoto roku, po té co byly opět po delší době obnoveny sportovní
aktivity, jsme seděli s výborem a trenéry a nevěděli, jestli vůbec toto mužstvo přihlásíme do
soutěže. Nebyli hráči. Kluci si během nucené roční pauzy našli jiné záliby a ne všichni se k
fotbalu chtěli vrátit. Nicméně se do tohoto „boje“ zapojili všichni napříč celým klubem a
podařilo se nám dát tým společnými silami dohromady. Přeci jen, ne nadarmo se říká, že
mužstvo mužů je takovou výkladní skříni každého fotbalového klubu. A bez výkladní skříně
jsme my být nechtěli. V této souvislosti, k přihlédnutí k výše uvedeným okolnostem, panuje
nad výsledky spokojenost. V celkovém součtu při pohledu na fotbalový trávník sice mrzí
některé zbytečné ztráty v domácím prostředí, kdy jsme mohli mít v tabulce o asi 4-6 bodů
více, ale kdyby nám někdo v onom zmiňovaném červnu řekl, že podzim skončíme na 12.
místě se ziskem 13 bodů za 3 výhry a 4 remízy a skóre 28:43, brali bychom to všemi 10.
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Navazující před-přípravou na dospělý fotbal je kategorie dorostenců. Zde jsme obzvláště
pyšní na to, že máme v soutěži přihlášeno kompletní mužstvo hrající 11 na 11. Je to již téměř
rarita, což dosvědčuje počet pěti mužstev účastnící se této soutěže. Bez kategorie dorostu není
ale růžový výhled do budoucna dospělého fotbalu. Naši dorostenci v osmi utkáních třikrát
zvítězili a pětkrát prohráli, celkem nastříleli 27 branek a 42 obdrželi, což je řadí přesně do
středu tabulky na 3. místo. Dorostence v jejich zápasech hodně doplňovali kluci z kategorie
starších žáků. Tito nám svými výsledky dělají velkou radost a ve své soutěži z devíti utkání
šestkrát zvítězili, nastříleli celkem 70 branek a jen 19 jich obdrželi. Tyto výsledky je v tabulce
řadí na krásné 2. místo. Mladší žáci jsou na tom obdobně. Z desíti odehraných utkání jich pět
vyhráli a pětkrát byl lepší soupeř. Při těchto utkáních nastříleli celkem 46 branek a 38 jich
obdrželi, což je řadí na 4. místo osmičlenné soutěže. Starší přípravka dokázala v devíti
utkáních třikrát zvítězit a nastřílet celkem 74 branek, mladší přípravka si užila dvě vítězství a
celkem 93 krát se radovala ze vstřeleného gólu. Podrobněji v přiložených tabulkách. Nicméně
výsledky fotbalových utkání v jakékoliv ze zmíněných kategorií je jen druhotný úspěch. Tím
hlavním cílem a motivem všech je to, aby to všechny hlavně bavilo, na tréninky chodili v
hojném počtu a z tréninku odcházeli unavení, ale plní nových zážitků, s posilněným
sportovním duchem. To se doufám daří.

LÁZEŇSKÝ POHÁR 2021
V termínu 24.-25- července se odehrál 44. roční Lázeňského poháru, tentokráte v severočeské
obci Železnice.
Výsledky:
Lázně Bělohrad - Konstantinovy Lázně 2:0, Luhačovice - Velichovky 1:1 PK 6:5, Železnice Mšené Lázně 2:2 PK 4:5, Klimkovice - Janské Lázně 0:1, Konstantinovy Lázně - Mšené
Lázně 0:2, 12:30 Velichovky - Janské Lázně 1:0, Lázně Bělohrad - Železnice 1:1 PK 1:3,
Luhačovice - Klimkovice 1:1 PK 4:3, Železnice - Konstantinovy Lázně 3:1, Klimkovice Velichovky 0:2, Mšené Lázně - Lázně Bělohrad 0:3, Janské Lázně - Luhačovice 0:3
utkání o 7. místo Klimkovice - Konstantinovy Lázně 3:1 (2:1)
utkání o 5. místo Janské Lázně - Mšené Lázně 2:2 (1:1) PK 4:5
utkání o 3. místo Luhačovice - Železnice 3:1 (1:0)
FINÁLE Velichovky - Lázně Bělohrad 0:1 (0:1)

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
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běžeckém závodě Beskydská 7 nebo Čavisovská 100. V několika závodech bylo možno naše
členy vidět i na stupních vítězů.

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 2022 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.

Mezi hlavní cíle v roce 2022 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, včetně akumulace vody;
 Účastnit se 45. ročníku Lázeňského poháru ve Lázních Bělohrad;
 Uspořádat 5. ročník turnaje přípravek Klimkováček 2022;
 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);
 Pokračovat v 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 2022 i letech následujících.
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7 Zpráva o hospodaření TJ Klimkovice za rok 2021
Zpráva o hospodaření za období roku 2020 je ve formě Rozboru hospodaření za rok 2021,
Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. Tyto jsou k nahlédnutí v Příloze této zprávy.
Výsledek hospodaření k 31.12.2021: 269.789,- Kč
Počáteční stavy účtů k 1.1.2021:
pokladna
98.195,00 Kč
bankovní účet
1.257.495,01 Kč
Výnosy za období 1-12/2021:
Náklady za období 1-12/2021:

Konečný stav účtů k 31.12.2022:
pokladna
117.720,00 Kč
bankovní účet
1.515.281,30 Kč

1.175.789,- Kč
906.000,- Kč

Hospodářský výsledek z roku 2021 ve výši 269.789,- Kč byl převeden po schválení na účet
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

8 Údaje o členské základně k 31. 12. 2021
Celkem k 31.12.2020:
Děti a mládež do 18 let:
Kopaná:
ASPV:
Marathon Team:

184 členů
97 členů
145 členů
26 členů
13 členů

9 Poděkování
TJ Klimkovice, z.s. děkujeme všem svým členům za odpovědnou činnost a reprezentaci
našeho spolku v roce 2021. 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, Národní sportovní agentůře, Moravskoslezskému kraji a všem
sponzorům za finanční a materiální podporu činnosti našeho spolku.
V Klimkovicích dne: 18.06.2022
Sestavil: Bc. Lukáš Lyčka v.r.
Předložil: VV TJ Klimkovice, z.s., dne 18.06.2022
Schválila: VH TJ Klimkovice, z.s., dne 18.06.2022
Předseda TJ Klimkovice, z.s. Václav Prašivka ml. v.r.
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Příloha č. 1 Rozbor hospodaření za rok 2021

Zpráva o hospodaření spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2021
Od 1. 1. 2015 začala účetní jednotka vést podvojné účetnictví.

Počáteční stavy účtů k 1.1.2021:
pokladna
98.195,00 Kč

Konečný stav účtů k 31.12.2022:
pokladna
117.720,00 Kč

bankovní účet

bankovní účet

1.257.495,01 Kč

1.515.281,30 Kč

Výsledek hospodaření k 31.12.2021: 269.789,- Kč
Výnosy za období 1-12/2021
Dotace města Klimkovic

400.000,00

Dotace Můj klub NSA

331.080,00

Dotace ČUS / MSK
Dotace Provoz a údržba NSA

83.300,00
8.836,50

Darovací smlouvy sponzoři

140.000,00

Smlouvy o reklamě sponzoři

10.000,00

Přestup, hostování

118.000,00

Členské příspěvky

74.500,00

Ostatní

10.072,50

Celkem VÝNOSY

1.175.789,00

Náklady za období 1-12/2020
Organizace soutěží FAČR

29.075,00

Pronájem

1.120,00

Cestovné

40.803,00

Přestupy, hostování

38.000,00

Sportovní pomůcky

261.557,00

Startovné

14.600,00

Trenéři

260.000,00

Údržba

205.762,00

Ostatní

55.083,00

Celkem NÁKLADY

906.000,00
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Příloha č. 2

Rozvaha k 31.12.2021
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Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
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