
DODATEK KE KLUBOVÉMU BULLETINU č. 4/2012 
 

ZMĚNY TERMÍN Ů 
 

Turnaj mladších žáků v Havířově a Dětský den 
S ohledem na postup mužů do play off KB extraligy a jejich semifinálovému utkání v Praze v sobotu 26. 

května jsme byli nuceni vyměnit si termín turnaje přeboru Moravy mladších žáků U9, U11 a U13 se Zlínem. 
Turnaj žáků bychom zvládli, ale bez pomoci ostatních trenérů, hráčů mužů a dalších funkcionářů bychom 
nezvládli organizaci Dětského dne. Navíc se v původním termínu nemohli turnaje a Dětského dne zúčastnit 
žáci z Albrechtic, neboť 26.5. mají školní akci Radovánky. 

 
Nové termíny: 
26.5.  přebor Moravy MŽ U9, U11 a U13   10:00  Zlín   turnaj 
  9.6.  přebor Moravy MŽ U9, U11 a U13   10:00  Havířov  turnaj 
                14:00  Havířov  Dětský den 
 

Dětský den 
 Jak uvedeno výše, uskuteční se v sobotu 9. června odpoledne po turnaji mladších žáků. Všechny ostatní 
informace včetně prosby rodičům o účast a hlavně výpomoc platí. Telefon na předsedkyni rodičovského 
výboru paní Kamilu Chromcovou, se kterou se na výpomoci domluvte je 608 667 475. Můžete volat i na 
sekretariát klubu sekretáři Karlu Gamanovi: 596 812 805, 605 373 239. 
 

LETNÍ KEMPY A PLATBY 
 

 Do konce května musíme uhradit letní kempy. Rodiče účastníků klubového kempu Letní olympiáda 
s Fokusem ve Velkých Karlovicích si na sekretariátu RC vyzvednou poukaz s dalšími písemnostmi, které 
musejí být vyplněny a podepsány (prohlášení rodičů, potvrzení lékaře), dále obdržíte instrukce stran 
vybavení dítěte pro tábor. Současně můžete předložit k potvrzení žádost pro zaměstnavatele o finanční 
příspěvek, nebo vám sekretariát vystaví potvrzení o konání letního tábora. Můžete také na sekretariátu 
zaplatit hotově poplatek 2.500 Kč hotově, pokud jste ho již nepřevedli bezhotovostně na účet. Platba musí 
být v každém případě do 31. května na účtu nebo zaplacena v pokladně RC. Za účastníky kempu ČSRU je 
nutno zaplatit rovněž do 31. května 2.300 Kč (na účet nebo hotově v pokladně RC) 


