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VÝROČNÍ ZPRÁVA
spolku TJ Klimkovice, z.s.
za rok 2015

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31.
prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti TJ Klimkovice, z.s. a její jednotlivá
ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ Klimkovice, z.s. konané dne
12.8.2016.
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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 2015. 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
Lukáš Lyčka
Milan Glomb
Radomír Mika
Ludmila Bálková

předseda TJ Klimkovice, z.s.
jednatel výboru TJ Klimkovice, z.s.
hospodář TJ Klimkovice, z.s.
člen výboru TJ Klimkovice, z.s.
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 2015
Rok 2015 byl pro naši TJ významný, protože jsme v něm oslavili 70 výročí od jeho založení.
První náročná společenská akce roku 2015 byl tradiční ples „Maškarní“ 17. 1. 2015. Tomu
předcházelo mnoho brigádnických hodin na opravě jeviště, kterou jsme si dali za úkol. Ples
byl velice zdařilý a měl v celku pozitivní ohlas, jen účast mohla být větší.
Po plese už přišly na řadu přípravy na Lázeňský pohár. V té době se také řešilo vlastnictví
sokolovny a úpravy, které bylo nutné udělat. Za štědrého přispění MěÚ se podařilo provést
důležité základní úpravy šaten, sprch. Taktéž úpravy okolí sokolovny, samotné budovy,
vybavení šaten, natření všeho možného vybavení a mobiliáře hřiště si vyžádalo moře
brigádnických hodin hlavně členů výboru, ale také mnoha hráčů.
Lázeňský pohár 2015 v Klimkovicích
Tato Významná sportovní a také společenská akce se po 10 letech opět konala v
Klimkovicích ve dnech 25. a 26. 7. 2015. Nepředstavitelné množství příprav a zařizování,
které předcházely tomuto setkání sportovců a hostů z 8 lázeňských měst nám nedalo spát
nejednu noc. Také téměř 100- ky brigádnických hodin jak před, tak i v průběhu turnaje nás
dokonale unavilo. Odměnou nám byla spokojenost a jen slova chvály jak ze strany sportovců,
tak i hostů. I počasí nám bylo celkem nakloněno a hřiště tuto náročnou akci také přežilo bez
větší újmy. Za to ještě jednou všem díky, hlavně městu, lázním, sponzorům, Sokolu,
především pořadatelům, pomocným rukám jejich partnerek, dobrovolníků z řad příznivců
klimkovického fotbalu. Dokonale bylo zajištěné ubytování, stravování, občerstvení,
kulturního programu a karneval se skupinou Rezon. Jen konečné umístění našich fotbalistů
nás trochu mrzí (6. místo), ale odvedený výborný fotbal a hlavně bojovnost vše omlouvá.
Naše mužstvo bylo navíc oceněno cenou fair play. Příští turnaj se bude hrát v Železnici a 40.
Ročník v Jánských lázních v roce 2017. Byla to úspěšná tečka za oslavami 70 let založení TJ
Klimkovice.
Po Lázeňském poháru se započaly velké úpravy sokolovny - vybudování nových šaten ve
sklepních prostorách, nová podlaha na sále a jeviště. I toto nám velmi komplikovalo pořádání
domácích utkání, ale za pochopení soupeřů a také při možnosti využívání šaten na
házenkářském hřišti jsme to zvládli. Několik komplikací tuto akci jistě nezdrží a věříme, že
do konce roku jistě bude vše hotovo.
Komplikace v podzimní části soutěže nám také trochu znepříjemnily nově zavedené
elektronické zápisy. Výpadky sítě se časem odstranily a v současné době je vše již dobře
zaběhnuté.
Aby toho nebylo málo, tak nová legislativa nám ukládá rázné změny, a to nás donutilo
uspořádat dnešní výroční členskou schůzi, na které je mimo jiné hlavním úkolem schválení
nových stanov a nového názvu naší TJ.
Ještě se chci zmínit o dalším gestu fair play naší TJ v roce 2015. V měsíci září naše TJ
věnovala FK Tísek, kterému shořelo veškeré vybavení, 3 sady nových dresů.
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Hodnocení činnosti oddílu Kopané TJ Klimkovice
FOTBALOVÉ JARO 2015
Po loňském sestupu mužstva mužů do Městského přeboru nebylo ambicí týmu ihned
postoupit zpět do krajské soutěže, ale konsolidovat kádr postavený na vlastních
odchovancích. Sezona začala báječně a to vítězstvím v malém derby s Polankou B. Slabinou
týmu ovšem bylo, že nedokázal vyhrávat zápasy s týmy s popředí tabulky. A tak po podzimní
části obsadili muži 4. místo se ztrátou 6 bodů na vedoucí celek. Přes zimu se plány a cíle nijak
nezměnily a hlavním úkolem této sezony pořád zůstávala konsolidace kádru. V jarní části
však muži ukázali, že mají pro příští sezonu na čem stavět a z 15 utkání prohráli je třikrát a
sezonu zakončili šňůrou devíti vítězství v řadě. Ale vzhledem k tomu, že zejména soupeři s
popředí tabulky také nezaváhali, stačily tyto výsledky na konečné 3. místo se ziskem 68 bodů
a skóre 85:40. Statistiky ukazují, že nám nevycházely zejména domácí utkání, protože, kdyby
se počítala tabulka jen z venkovních zápasů, tak tuto jsme s přehledem ovládli. Příčinou tak
může být paradoxně naše kvalitní travnaté hřiště, kde se soupeři těší hrát. Nejlepším střelcem
týmu byl Václav Prašivka s 23 trefami a solidně mu sekundoval i David Vostárek s 20
vstřelenými brankami.
Dorostenci pod vedením trenéra Jirky Chorvatoviče měli slabší podzim než jaro. Jaro se jim
vyvedlo náramně a prvních pět zápasů nepoznali chuť porážky. Bohužel los tomu tak chtěl, že
poslední tři zápasy sezony byly se soupeři s úplného čela tabulky a tyto našim chlapcům
nevyšly. I tak se dá tato sezona Městského přeboru dorostu hodnotit jako vydařená. V
konečné tabulce jim patřilo pěkné 4. místo se ziskem 30 bodů a skóre 59:33. Nejlepším
střelcem týmu se stal Ondra Malík s 18 brankami.
Žáci pod vedením trenéra Reného Bilíka se rovněž neztratili ve své soutěži Městského
přeboru. Hlavním cílem v těchto kategoriích není vítězství za každou cenu, ale radost ze hry.
Ne vždy se to podaří, ale doufáme, že převládají ty okamžiky, kdy je hlavní cíl naplňován. Z
22 zápasů zaznamenali 4 výhry a 4 remízy a vstřelili 32 branek, i toto se musí ocenit a věřit,
že už příští rok to bude zase o něco lepší.
A nakonec úplně ta nejmladší kategorie a to přípravka vedená trenérskou dvojicí Lubomír
Eltner a Stanislav Homola. Opět jako u žáků, zde nejde o body ani výsledky. I tak si troufnu
říct, že výsledky této kategorie jsou nadstandardní. Krom soutěže, kde ze 14 zápasů 6 krát
zvítězili a vstřelili 89 branek se zúčastňovali i několika turnajů a vždy se vrátili z medailí na
krku.
FOTBALOVÝ PODZIM 2015
Mladší a starší přípravka (6 - 10 let) pod vedením trenérské dvojice Stanislav Homola a
Lubomír Eltner zažila velmi povedený podzim. U této kategorie nejsou výsledky vůbec
důležité, tito kluci se fotbal teprve učí a vlastně si teprve vybírají, kterému sportu či činnosti
se budou v budoucnu věnovat. Proto je pro nás obrovským úspěchem hojná účast kluků na
trénincích a velmi kvitujeme pravidelný doprovod a aktivní zapojování rodičů do činnosti
týmu. I přesto nábor nových uchazečů všech věkových kategorií neustále probíhá. Stačí pouze
přijít v pondělí nebo ve středu v 16 hod. do tělocvičny ZŠ Klimkovice, vše ostatní se dozvíte
na místě. Rádi bychom také posílili náš trenérský tým, takže pokud by byl mezi čtenáři
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zájemce, který by se rád ve svém volném čase věnoval mládeži (přípravka, žáci, dorost), rádi
ho mezi sebou přivítáme.
Trenér žáků (11 - 14 let), René Bilík, má jeden z nejsložitějších úkolů a to naučit kluky, kteří
už si zřejmě za svůj sport vybrali fotbal, hrát tuto hru na velkém hřišti 11 na 11. Už nestačí,
aby se kluci sešli na zápas v počtu 10 jako v přípravce, kde se hraje 5+1, tady už se musí sejít
minimálně v 11, což může být mnohdy vzhledem k nemocem, víkendovým pobytům s rodiči,
u babiček a podobně problém, se kterým se potýká většina týmů této věkové kategorie.
Naštěstí se tento nešvár daří trenérovi korigovat a podzimní část odehráli kluci se ctí.
Bohužel, v této kategorii je taky dalším problémem to, že své děti již přestanou doprovázet na
utkání i tréninky jejich rodiče a tak se většinou utkání hrají před prázdným hledištěm. Což je
samozřejmě obrovská škoda a myslím si, že kluci by si podporu z hlediště zasloužili a od
koho jiného ji očekávat než od rodinných příslušníků. Doufáme, že se toto na jaře zlepší.
Další mládežnickou kategorií jsou dorostenci (15 - 18 let), tito kluci už mají zažité fotbalové
dovednosti a jejich hra má prvky dospělého fotbalu. Naši hráči pod vedením trenéra Jirky
Chorvatoviče se po podzimní části dělí o první místo ve své soutěži, což je obrovský úspěch.
Ze všech utkání pouze jedinkrát prohráli a jednou remizovali, ostatní utkání zvládli vítězně.
Snad se jim na jaře povede podobně a zabojují o postup do vyšších soutěží.
Poslední hodnocenou kategorií jsou muži. Klimkovice mají již tradičně velmi mladý a
ambiciózní tým, který se pere o přední příčky ve své soutěži a netají se cílem postoupit do
vyšší soutěže. Ostravský městský přebor, který hrají, nazval před sezónou redaktor
moravskoslezského deníku ostravskou bundesligou, a to proto, že v soutěži je 18 týmů, což je
hodně nadstandardní. Trenér Václav Prašivka ml., který převzal tým až v průběhu sezony, se
snaží do týmu vnášet prvky moderního fotbalu a hlavně utužit "týmového ducha". Doufejme,
že se mu to přes zimu povede co nejlépe a ztrátu, kterou nyní muži v tabulce mají, i díky
velké porci zápasů, snadno doženou.
Hodnocení činnosti oddílu Marathon Team TJ Klimkovice
Oddíl Marathon Team Klimkovice byl založen 10.12.2005, tedy skoro přesně před 10 lety,
takže dnes slavíme takové malé výročí. Převážnou část své dosavadní existence fungoval
neoficiálně, až před třemi lety byl oficiálně přijat jako oddíl pod křídla TJ Klimkovice. Oddíl
sdružuje nadšence pro běžecké lyžování, jízdu na horských i silničních kolech a běžce z
Klimkovic a blízkého okolí. Veškeré náklady spojené s provozem oddílu, jako např. dresy,
vosky na běžky, atd., jsme si doposud hradili z vlastních prostředků. Vždy jsme ale dbali na
to, abychom hrdě reprezentovali město Klimkovice. 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. 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, ale jsme hrdé na to, že už několik desítek let držíme svůj standard a ženy neustále
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chodí cvičit. To nám přijde jako záslužní činnost – udržovat pár lidí ve formě. Z našich aktivit
bych vyzvedla účasti na seminářích a akcích pořádaných ASPV v rámci okresu.

6 Plán činnosti TJ Klimkovice na nadcházející období
V roce 2016 jsou do soutěží kopané přihlášena družstva mužů, dorostu, starších žáků a starší
přípravky. V zimních měsících čeká tyto kategorie řada halových turnajů i přípravných utkání
na umělé trávě. 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 2016 patří:
- Zabezpečení plynulého chodu všech soutěžních utkání (soutěž začíná 19.3.2016);
- Uspořádání Fotbalového plesu v sokolovně dne 27.2.2016;
- Podílet se na úspěšném dokončení rekonstrukce sokolovny (úklid, terénní úpravy);
- Účastnit se 39. ročníku Lázeňského poháru v Železnici;
- Projednat možnost spolupráce s oddílem kopané TJ Sokol Olbramice;
- Zahájit jednání s MěÚ Klimkovice ohledně vybudování zásobníku na vodu pro
zavlažování hřiště;
- Zahájit jednání se ZŠ Klimkovice a MěÚ Klimkovice ohledně dovybavení hřiště s UT u
ZŠ osvětlením.

7 Zpráva o hospodaření TJ Klimkovice za rok 2015
Zpráva o hospodaření za období roku 2015 je ve formě Rozboru hospodaření za rok 2015,
Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. Tyto jsou k nahlédnutí v Příloze této zprávy.
Od 1.1.2015 začala účetní jednotka TJ Klimkovice, z.s. vést podvojné účetnictví.
Výsledek hospodaření k 31.12.2015: 94.980,35 Kč
Počáteční stavy účtů:
pokladna
46.346,00 Kč
bankovní účet
105.689,32 Kč
Výnosy za období 1-12/2015:
Náklady za období 1-12/2015:

Konečný stav účtů k 31.12.2015:
pokladna
25.843,00 Kč
bankovní účet
224.672,67 Kč

627.401,03 Kč
532.420,68 Kč

8 Údaje o členské základně k 31. 12. 2015
Celkem k 31.12.2015:
Děti a mládež do 18 let:
Kopaná:
ASPV:
Marathon Team:

155členů
91 členů
125 členů
16 členů
14 členů
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9 Poděkování
TJ Klimkovice, z.s. děkujeme všem svým členům za odpovědnou činnost a reprezentaci
našeho spolku v roce 2015. 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 a všem sponzorům za finanční a materiální podporu činnosti
našeho spolku.

V Klimkovicích dne: 15. 04. 2016

Sestavil: Bc. Lukáš Lyčka

Předložil: VV TJ Klimkovice, z.s., dne 15.4.2016
Schválila: VH TJ Klimkovice, z.s., dne 12.8.2016
Předseda TJ Klimkovice, z.s. Jiří Seidler
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