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tel.: +420 721 600 632 e-mail: info@atletikahavirov.com web: www.atletikahavirov1965.cz (ve výstavbě)

 Vážení rodiče, vážení atleti,                    

                        touto cestou si Vás dovolujeme oficiálně informovat o spojení atletických klubů

AK Havířov a TJ Start Havířov do jediného subjektu, který nese název Atletika Havířov 1965.

Vzniklý subjekt názvem, odkazem i svým zaměřením navazuje na to nejlepší, co atletika

v Havířově přinesla. Pro dosažení co nejkvalitnějších podmínek si oddíl atletiky ponechává

členství v Tělovýchovné jednotě Start Havířov, avšak s plnou mírou vlastní autonomie.

                    Spojení obou klubů s sebou nese obsáhlý proces sjednocení kompletní admi-

nistrativy, sportovního zajištění i mediální prezentace, předem Vám děkujeme za trpělivost

v přístupu k veškerým informacím. Aktuálně probíhá práce na všech frontách, již brzy se

můžete těšit na nové sociální sítě a webové stránky, které Vám značně usnadní veškeré

administrativní povinnosti vůči oddílu (on-line dokumentace). Po stránce sportovní nám vše 

komplikuje pandemie COVID-19, i přes veškerá nařízení Vlády ČR se však snažíme připravovat  

legitimní a schůdné tréninkové modely pro kategorie žactva a starší, připravujeme i možnosti 

spuštění tréninků přípravek při přesunu do 4. pásma PES.

Spojení klubů s sebou nese i sjednocení modelu Členských příspěvků. I přes rostoucí inflaci a 

narůstající nároky na tréninkovou přípravu zachováváme výši příspěvků na minimální úrovni z 

hlediska regionu i ČR. Stejně tak v nastavení výše příspěvků zohledňujeme i možné výpadky v 

tréninkovém procesu v závislosti  na pandemii.

Pro rok 2021 je výše ročního příspěvku pro atletickou přípravku (ročníky 2010 a mladší) nasta-

vena na 1700 Kč, pro kategorie žactva, mládeže a dospělých (2009 a starší) pak na 2000 Kč. 

Atleti, kteří uhradí celou částku do konce února 2021 obdrží jako bonus sportovní triko s 

novým logem oddílu. Platbu lze rozdělit i na dvě části - v případě přípravky 1000 Kč do konce 

února a 700 Kč do konce září  |  v případě žactva, mládeže a dospělých 1200 Kč do konce 

února a 1200 Kč do konce září (zde však dochází k celkovému přeplatku 400 Kč). U rozdělené 

platby nevzniká nárok na sportovní triko.

Platbu lze uskutečnit bankovním převodem na účet 109942763/0300 s doplněním celého 

jména atleta do poznámky bankovního převodu NEBO osobně trenérům (v nejbližším mož-

ném termínu obdrží atlet účetní doklad).  

Děkujeme Vám, že jste v této nelehké době s námi, budeme se pro Vás snažit maximálně na-

plnit naše vysoké ambice a posunout klub na tu nejvyšší možnou úroveň. Držte nám palce...

Tomáš Kopecký

předseda oddílu
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