
    Vážení rodiče, vůči městu, 

které klubu poskytuje dotaci 

na činnost, máme určité závaz-

ky a jedním z nich je například 

účast v průvodu při slavnosti 

Havířov v květech. Průvodu 

jsme se zúčastnili již v loňském 

roce a stejný závazek máme i 

pro rok letošní.  

    V termínu slavnosti, tj. 21. 

června připravujeme meziná-

rodní sedmičkový turnaj žen, 

budeme tedy vytíženi přípra-

vami, proto se obracíme na vás 

o pomoc. Stejně jako vloni 

musíme do průvodu vyslat 

naše žáky, a to kategorie do 11 

let, přičemž bychom měli po-

stavit asi dvacítku dětí a prů-

vodců. Děti půjdou v dresech. 

    Žádáme vás, abyste klub 

podpořili tím, že svou ratolest 

do průvodu vyšlete. Bližší in-

formace k organizaci a místě 

srazu děti obdrží v týdnu před 

slavností.  

 Dění na letošním letním 

táboře žáků v Domašově nad 

Bystřicí bude se bude točit 

hlavně kolem ragbyové přípra-

vy, ale kromě sportovní části 

bude mít i společenskou a 

poznávací náplň. Po celou 

dobu bude se bude dění na 

táboře řídit ústředním moti-

vem, letos to bude dračí pří-

běh. Kluci a holky budou hrát 

táborovou hru a půjdou „Po 

stopách draka.“  Budou vyrá-

bět  draky, modelovat …, ale 

nebudeme přece všechno 

prozrazovat.! 

 Co ovšem prozradit můžeme, 

je plán na celodenní výlet do 

Šternberka s návštěvou zámku 

a muzea hodin, výlet uzavře 

návštěva koupaliště. 

 Organizační výbor letního 

tábora upozorňuje, že trochu 

váznou platby záloh. První zálo-

ha 1.500 Kč měla být zaplacena 

do konce dubna, ale ne všichni 

zaplatili, pravděpodobně ter-

mín přehlídli.  

 Také ještě stále nemáme 

vyjádření některých rodičů, zda 

se jejich syn nebo dcera tábora 

zúčastní. Jasno není u Petra 

Musila, Samuela Kónyi, Alexan-

dra Illka, Lukáše Lengyela, Dino 

Taloviče a Matěje Kubáta. Pro-

síme rodiče, aby nám dali co 

nejdříve vědět zda ano, či ne. 

 Organizační výbor tábora 

svolává schůzku rodičů na  

úterý 24.6. od 17:30. Schůzka 

proběhne v zasedačce Městské 

sportovní haly (vedle vstupu 

do bazénu—příchod vstupem 

od nemocnice. Na schůzce 

budou předány instrukce  a 

tiskopisy o bezinfekčnosti a 

další. 

LETNÍ TÁBOR 

Připravujeme Den dětí 

 Bude v neděli 1. června od 14 

hodin na ragbyovém hřišti jak 

obvykle. Nedělní termín jsme 

museli zvolit z důvodu, že v sobo-

tu mají mladší žáci turnaj v Ostra-

vě. Dětský den je určen pro všech-

ny žákovské kategorie, to je  od 

U7 po U15., ale nejen pro ně, 

uvítáme i ty děti členů našeho 

klubu, které ragby nehrají a souro-

zence našich žáků. 

 Jako obvykle nejméně jedna 

ze soutěží bude týmová pro jedno-

ho z rodičů a dítě.  Kromě soutěží 

budou v programu ukázky bojové-

ho umění a mezi atrakcemi bude 

skákací hrad a velmi oblíbené 

kolo štěstí, které vždy obléhají 

davy.  

 Tradiční součástí dětského 

dne je i povyšování, Žáci přechá-

zející do vyšší kategorie jsou slav-

nostně pasováni do nové katego-

rie.  

Den dětí připravuje a organizuje 

rodičovský výbor s klubovou komi-

sí mládeže a rozvoje, patronem 

akce je družstvo žen. Přesto ale 

potřebujeme pomoc rodičů při 

přípravě různých dobrůtek,  přípra-

vě posezení, soutěžních stanovišť, 

stanů atd. 

 Rodičovský výbor proto 

žádá rodiče, kteří jsou 

ochotni pomoci s přípra-

vou, aby se přihlásili před-

sedkyni RV  paní Kamile 

Chromcové 608 667 475. 
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PORADCE: JAK ZÍSKAT DÁVKY NA ZÁJMOVOU ČINNOST DĚTÍ 

Rodičům, kteří mají problém s financováním sportovní činnosti svých dětí přinášíme článek z TN.cz 
„finanční rádce“. Který poskytuje informace o tom, jak můžete dosáhnout na dávky na kroužky nebo vzdě-
lání vašich dětí! Stát ale můžete požádat i o další pomoc. Přečtěte si, na co máte nárok. 

Pokud jste ve složité rodinné situaci a trpí tím i vaše děti. Nebojte se požádat stát o pomoc. Můžete například 
zažádat o finanční pomoc na kroužky vašich dětí, za rok tak můžete získat až desetitisíce. O peníze můžete 
zažádat i v případě, že vás postihla nějaká mimořádná událost, například živelní pohroma nebo požár. Pomů-
že vám v tom systém pomoci v hmotné nouzi. 

"Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si 
prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociální-
mu vyloučení," píše na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. 

O dávky v hmotné nouzi může zažádat osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a 
majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společ-
nost. O dávkách v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je krajské pobočky úřadů práce. V tomto díle seriálu si 
představíme dávky, které se nazývají mimořádnou okamžitou pomocí. 

Příspěvek na vzdělání nebo zájmovou činnost dětí 

Máte-li nedostatek financí k tomu, aby vaše dítě mohlo chodit do kroužku, zažádejte stát o peníze. Za rok mů-

žete získat částku až 34 100 korun. O mimořádnou okamžitou pomoc můžete požádat, když máte nedostatek 

prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou čin-

ností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. 

Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však do částky 34 100 Kč. 

Přebory ČR žáků U11, U13 a U15 

 Mladší žáci U11 a U13 mají svůj otevřený 
turnaj – neoficiální přebor republiky v sobotu 
14.června v Praze na hřišti Slavie Praha.  

 U mladších žáků U13 máme malý problém, 
který musí vyřešit trenérská rada klubu. Tre-
nér Ladislav Kozubík řečený Boby bude v té 
době mimo republiku, takže trenérská rada 
musí určit náhradního trenéra. Žáci před pře-
bory obdrží písemné instrukce. 

Jako obvykle koncem května a v červnu přicházejí po ukončení regionálních přeborů na řadu finálové tur-
naje přeboru republiky. Zatímco u starších žáci postupují do finálového turnaje první dva z českého a mo-
ravského přeboru a utkají se o titul přeborníka ČR, mladší žáci hrají jen otevřený turnaj, kterého se může 
zúčastnit každý tým, který se přihlásí, o neoficiální přebornický titul. 

 Naši starší žáci postupují z 2.místa přeboru 
Moravy do  finálového turnaje přeboru České 
republiky, který se hraje v sobotu a neděli 7.-
8.června.  Má se hrát v Říčanech, ale Říčanům  
v sobotu 24.května vyhořely šatny, takže se 
může stát, že se finálový turnaj uskuteční ně-
kde jinde. 

 Pro výpravu budeme samozřejmě zajišťo-
vat ubytování a stravování v místě turnaje a 
protože někteří rodiče projevili zájem turnaje 
se zúčastnit, můžeme zajistit ubytování i pro 
ně. 

 Finančně to pro rodiče bude představovat 
úhradu cesty, ubytování a stravování, pokud 
je budou požadovat . 
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