
 

 

Historie  RCSO  ČESKÝ  TĚŠÍN 

Raketové modelářství v Českém Těšíně začalo existovat už ve druhé polovině 60.let minulého století, ale ne jako 

samostatný klub, nýbrž jako kroužek pro dětí v pionýrském domě. Kroužek  jsem tehdy vedl jako  nově pečený 

učitel,  který se o modeláření zajímal už v gymnasium (tehda to byla po sovětském vzoru 11-létka), kde v tom 

čase učil dílny prof. Tadeáš Waclawik, známa modelářská osobnost na Karvinsku. 

Modeláři z raketového kroužku úzce spolupracovali s modelářským klubem vedeným Arnoštem Muellerem.  

Byly pořádaný i raketové závody. Chlapci z kroužku se účastnili také raketové soutěže, která se uskutečnila na 

letišti v Krnově. Pamatuji si, že jeden z kluku dosáhl I.výkonnostní třídy a tří další II.třídy. Vykonnostní třídy se 

tehdy udělovaly za dosažené výsledky. V tomto období byl mým odborným poradcem rovněž učitel z Třince 

Stanislav Noga, výborný modelář, který dlouhá léta vychovával modelářskou mládež v Třinci. 

V roce 1970 jsem  přestal učit a raketové modelářství v Č.Těšíně zaniklo na dlouhých 20 lét. V roce 1990 jsem se  

do školství vrátil a v roce 1991 jsem v DDaM  činnost  raketového kroužku obnovil, do kterého se přihlásili žáci 

z mé třídy.Následně DDaM byl přestěhován do jiné budovy a činnost kroužku opět.zanikla Jak se říká „stará láska 

ne rezaví“a tak se ve mně opět probudila chuť vrátit se k raketovému modelářství a přitáhnout k tomu mládež. 

Nejdřív  jsem v roce 2006 založil raketový kroužek přímo ve škole jako součást školního sportovního  klubu 

„Olza“. Abychom se mohli účastnit soutěží,  tak jsme se v únoru 2007 registrovali u SMČR jako raketový oddíl 

při lodních modelářích s registračním číslem 336. To byl moment, kdy jsme o raketovém modelářství začali 

myslet opravdu vážně. V roce 2007 jsem se seznámil s Tomášem Indruchem a Jaromírem Chalupou ze Šenova, 

kteří mně vtáhli do raketového dění. Již v dubnu tohoto roku jsme společně uspořádali Oblastní soutěž, která se 

uskutečnila v Karviné.  Náš klub  se poprvé zúčastnili MČR v raketovém modelářství v Praze na letišti Točná. 

Pochopitelně teprve jsme se učili a všechno bylo pro nás nové. Chtěl bych se zde  zmínit, že v kategorii S6A ze 

45 závodníků náš Vojta Morcinek byl na 12 místě. Byla to pro nás ohromná radost. Vojta i když studuje na 

průmyslovce, modelaří a závodí dodnes. 

V roce 2007 jsem spolu s přáteli ze Šenova, jel podívat na MČR do Jaroměře v Čechách. Tam jsem se seznámil 

s modeláři  především z Krupky. Tam už mi bylo jasné, že v modelářství musím pokračovat. 

Ještě v tomtéž roce jsem vyhledal v Třinci bývalého mistra republiky p.Jana Kucharzyka, kterého jsem přemluvil 

aby se k raketovému modelářství vrátil. Tak se též stálo a Honza má v Třinci raketové modeláře, kteří jsou členy 

našeho klubu. Při různých diskuzích jsme se spolu rozhodli uspořádat v roce 2008 u nás poprvé MČR. Jelikož 

z lodním modelářským klubem jsem se nemohl domluvit o zastřešení této soutěže,  tak ve mně narůstala 

myšlenka utvoření samostatného raketového klubu . K uskutečnění této myšlenky mi pomohla   naše soutěž, která 

byla hodnocená dobře, a hlavně diskuze s p.Věrkou Pavkovou z Krupky. Na tomto MČR jsme se spolu s Janem 

Kucharzykem a Radkem Morcinkem rozhodli vytvořit raketový klub v Českém Těšíně. Chopil jsem se práce a už 

30.11.2008 byl náš nový raketový klub Svazem modelářů České republiky o.s. zaregistrován s číslem 437 a 

názvem ROCKET  CLUB SILESIA  OLZA se sídlem v Českém Těšíně.  

Tak se splnil náš sen mít raketový klub. Náš klub se pracuje dobře. Máme velkou podporu rodičů. Finančně nám 

pomáhá  Městský úřad. Nechybí nám  také sponzorská pomoc.   

V současné době má náš klub  28 členů z toho jsou 3 dospělí. Už nejsme neznámou „Popelkou“. Naší modeláři  
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dosahují každým rokem lepších výsledků. Největší radost máme z toho, že náš modelář David Pastuszek byl 

nominován pro rok 2012  do kádru pro Mistrovství světa v Liptovském Mikuláši. 

 

14. prosince 2011                                                                                 Předseda RCSO  Mgr. Per Roszak v.r. 

 

  

 

 

       

  

       

 


