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KLUBOVÝ BULLETIN č .  6 /2012 
 

listopad - prosinec 2012 
Astronautů 2,   736 01  Havířov-Město,   tel.:   596 812 805,   605 373 239 

e-mail: rugbyhavirov@iol.cz   havirov@rugby-cz.com   web: http://havirov.rugby-cz.com 
 

Dlužné příspěvky a tabulka příspěvků na rok 2013 
Přes urgence je stále dost členů, kteří nemají zaplaceny příspěvky. Někteří v klubu žijí z peněz ostatních 

již od 1. čtvrtletí nebo dokonce od ledna letošního roku. Do konce září měli mít všichni plně zaplacen celý 
letošní rok (s výjimkou plátců, kteří platí měsíčně).  

Výbor klubu nebude nadále tolerovat a přehlížet tuto platební nekázeň a bude přistupovat k tomu, co mu 
stanovy umožňují – škrtat ty „členy,“ kteří si svou zábavu nechají beze studu financovat platícími. V případě 
dlouhodobé absence pro zranění či nemoc (nejméně měsíc) je třeba o prominutí klubového příspěvku 
požádat výbor klubu. Přehled plateb a dluhů je na webových stránkách klubu v části Klubové informace. 
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Zimní tréninkový režim 2012-2013 
 Pro nastávající zimní období se nám RC podařilo zajistit jiné tělocvičny, žáci už nebudou muset jezdit do 
tělocvičny na základní škole na Jarošově ulici na Šumbarku, kam se mnozí rodiče své kluky ani neodvážili 
posílat. Rozpis tréninků je rovněž na webové stránce klubu. 
 

 
 
 

Letní tábory 2013 
Ne, není to předčasné, abychom mohli 

plánovat, musíme mít jistotu, že se nám 
na letní tábor přihlásí dostatek kluků, 
abychom mohli obsadit celou kapacitu 
objektu. Máme rezervován termín od 
10.srpna do 18.srpna 2013 v objektu 
skautské základny v Domašově nad 
Bystřicí v těsné blízkosti vojenského 
újezdu Libavá. Máme rezervaci pro 40 
osob, přičemž se počítá s účastí 6 
dospělých – vedoucí, trenéři, zdravotník. 
Počítáme s účastí dětí všech kategorií od 
U9 po U15. Zatím vás žádáme, abyste si 
promysleli a naplánovali dovolenou a 

jiné letní aktivity tak, aby se vaši synové mohli tábora zúčastnit. Zatím nám vlastník základny nezaslal 
kalkulaci, tu vám sdělíme v lednovém vydání bulletinu, počítáme s tím, že výbor klubu opět nalezne 
finanční prostředky na příspěvek účastníkům. Info: http://domasov.webnode.cz/  
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Mikuláš 2012 
 Uskuteční se tak jako každý rok první prosincovou sobotu odpoledne v malé tělocvičně Městské 
sportovní haly pro děti do 13 let (U9, U11, U13 a pro děti družební mateřské školy). Upozorňujeme, že pro 
všechny návštěvníky je povinná sálová (domácí) obuv nebo návleky. V minulosti byly problémy 
s nedodržováním návštěvního řádu, prosíme, abyste tento pokyn respektovali. 
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Silvester Cup 
 Našli se dobrovolníci, kteří tradiční turnaj v sálové kopané připraví, hrát se tedy bude. Turnaj je určen 
všem ragbistům, ragbistkám a příznivcům, družstvo mohou vytvořit i rodiče a fandové ragby. Hraje se 
v pátek 28. prosince od 17 hodin ve velké tělocvičně Městské sportovní haly.  
 
 

2013 - zahraniční turné žáků  
 Na rok 2013 opět připravujeme pro naše žáky turné do zahraničí, kromě obligátních zájezdů do Polska, to 
tentokrát bude do německé Postupimi (Potsdam) na Sanssouci Pokal. Zájezdu se jako obvykle budou moci 
zúčastnit i rodiče. Pojede se pravděpodobně vlakem – ještě však budeme počítat, jak by vyšel autobus, 
případně zvažujme, zda by nebylo možné zájezd uskutečnit osobními auty, což by na jednoho člena osádky 
auta vyšlo zhruba na tisícovku, vlak stojí (dnes) tam a zpět cca 2000 Kč. V každém případě počítáme, že se 
zúčastníme třemi kategoriemi U8, U10, U12 (v Německu vedou kategorie po sudých letech). Spaní je 
vyřešeno ve stanech přímo ve sportovním areálu. Termín zájezdu je od 16. do 20. května 2013. Podrobnosti 
a kalkulaci uvedeme v lednovém vydání bulletinu.  
 

Jubilejní X. ples XXI. století 
 Klubová plesová tradice sahá do 70. let minulého století, ale 
protože nikdo nikdy plesy nepočítal, nevíme přesně, kolik jsme 
vlastně uspořádali plesů od roku 1979 do roku 1989, 
pravděpodobně 11, ale zato víme, že do roku 2004 se nepořádaly. 
Takže jsme v roce 2004 na tradici navázali, ale teď už plesy 
označujeme pořadovým číslem. Ples je 23. února 2013. Ale teď to 
podstatné: každý kdo byl na letošním plesu 25. února, má své místo 
rezervováno, musí však do 30.listopadu rezervaci potvrdit a do 14 
dnů zaplatit vstupenky. Více informací na http://havirov.rugby-
cz.com/v3/cs/page/page-ples-2013.htm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úřední hodiny sekretariátu RC – prosinec 
 

pondělí 17:00 – 18:00 h. 
Potřebujete návštěvu v jiném termínu? Kontaktujte sekretariát, schůzku je možno sjednat individuálně. 

 
 


