
300 Kč při současném kur-

zu a pro dospělé 370 Kč. 

Proto exkurzi zařazujeme 

do programu podmíněně 

pro skutečné zájemce. Pří-

lohou tohoto bulletinu je 

přihláška na exkurzi v elek-

tronické i papírové formě. 

Přihlášku  potřebujeme 

vrátit co nejdříve, abychom 

mohli domluvit exkurzi pro 

menší skupinu. V každém 

případě je návštěva solné-

ho dolu jedním z nezapo-

menutelných okamžiků, 

solný důl ročně navštíví 

přes milion návštěvníků! 

   Pokud se se přihlásí sku-

pina alespoň 10 zájemců o 

exkurzi, rozdělíme výpra-

vu na dvě části, jedna si 

prohlédne město, druhá 

pojede o kousek dál do 

Wieliczky. Obě skupiny se 

pak sejdou na určeném 

místě a společně pojedou 

do akvaparku. 

Nesmíte zapomenout:  

pas, průkaz zdravotní po-
jišťovny, věci pro hru, hy-
gienické potřeby, něco na 
spaní, jídlo a pití na cestu 
v sobotu, zloté na útratu. 

     Jako každý rok i letos 

vyrazí mladší žáci U11 a 

U13 na turnaj o Obwarza-

nek Krakowski. A tak jako 

v posledních dvou letech 

nepůjde jen o sportovní 

akci. 

    Vloni a předloni se naši 

žáci nedostali dál, než do 

akvaparku a na královský 

hrad Wawel, třebaže v 

plánu byla i návštěva po-

zoruhodného náměstí. 

Letos skoro zaběhaný 

stereotyp měníme, akva-

park zůstane, ale až po 

návštěvě památky zapsa-

né do Seznamu světového 

dědictví UNESCO - Solného 

dolu ve Wieliczce.  

    Po domluvě s direkcí 

dolu naše skupina absol-

vuje zhruba dvouhodino-

vou prohlídku od 12:25 h. 

Po třetí hodině bychom 

se měli vrátit do Krakova, 

kde máme rezervaci od 

16 hodin na dvě hodiny v 

Parku Wodnym. Po akva-

parku bude následovat 

cesta na Błonie do Hoste-

lu na Błoniach a večeře v 

restauraci Piri Piri tamtéž. 

   Protože od odjezdu z 

Havířova do večeře uply-

ne přece jen dost dlouhá 

doba, musí mít každý sva-

činu a pití. Jako obvykle 

se mohou zúčastnit rodi-

če. O finančních a dalších 

náležitostech zájezdu pí-

šeme na jiném místě to-

hoto bulletinu. 

    Náklady na návštěvu 

solného dolu jsou poměr-

ně vysoké, jelikož musíme 

mít nejméně dva průvod-

ce a za každého zaplatíme 

165 zlotých. Skupinové 

vstupné je pro děti 35 

zlotých, pro dospělé pak 

45 zlotých. Když rozpočí-

táme náklady na průvod-

ce při předpokládaném 

počtu 35 až 40 účastníků, 

vychází částka pro děti na 

JEDEME DO KRAKOVA A DO WIELICZKY 
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596 812 805 

605 373 239 

havirov@rugby-cz.com 

úterý a čtvrtek 

10:00-12:00 

17:00-19:00 

    Vydání bulletinu 
trochu natahujeme, 
stále totiž není jasno o 
formátu soutěží kade-
tů a juniorů. Bohužel e 
to tak, že je všeobecně 
velký nedostatek hrá-
čů v obou věkových 
kategoriích. Nakonec 
jsme se rozhodli bulle-
tin vydat i bez kalen-
dáře utkání juniorů a 
kadetů, konec konců 
budou zveřejněny na 
webových stránkách 
klubu. 

    Máme jeden pro-
blém, potřebujeme 
třeba mluvit s někte-
rým z rodičů, ale vola-
ný prostě telefon ne-
bere. Nevoláme niko-
mu, jen abychom si 
popovídali, když už 
někomu voláme, po-
třebujeme projednat 
nějakou důležitou věc! 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_sv%C4%9Btov%C3%A9ho_d%C4%9Bdictv%C3%AD_UNESCO
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_sv%C4%9Btov%C3%A9ho_d%C4%9Bdictv%C3%AD_UNESCO
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KRAKOV - PROGRAM A FINANCE 

Odjezd   sobota 20.září  v 9:00 od MSH 

Wieliczka exkurze od 12:25 do 14:30 

Kraków  pro ty, kteří se nezúčastní exkurze 

  12:00 - 15:00 

Akvapark koupání od 16:00 do 18:00 

Večeře  restaurace Piri Piri 19:30 

Volno  20:00 - 22:00 

Snídaně  restaurace Piri Piri 9:30 

Turnaj  11:00 - 16:00 

Vyhodnocení 16:00 - 16:30 

Odjezd  16:45 

Příjezd  k Městské sportovní hale asi v 18:30  

Rodiče 

Nocleh  v Hostelu Juvenia u hřiště  200,- 

Stravování - večeře a snídaně  165,- 

Exkurze v Solném dole Wieliczka  370,- 

Akvapark - 2 hodiny   230,- 

Pojištění na cestu + úrazové pojištění    40,- 

CELKEM                1000,- 
 

Žáci 

Nocleh   -  částečná úhrada 100,- 

Stravování - částečná úhrada 80,- 

Solný důl  - plná úhrada  300,- 

Akvapark - plná úhrada  175,- 

CELKEM    655,- 

Dejte šanci sportovat dětem díky České olympijské nadaci 

Česká olympijská nadace během půldruhého roku své existence podpořila na 
400 dětí ze všech krajů ČR, jimž ve sportování brání nedostatek finančních pro-
středků. 

Protože sport nesmí být výsadou bohatých, rozděluje nadace za pomoci olympij-
ských medailistů prostředky jednotlivým sportovcům od 6 do 18 let, kteří vyrůs-
tají v sociálně slabších rodinách nebo v sociálních ústavech. 

Požádat o příspěvek, který musí jít na konkrétní účel (sportovní vybavení, sou-
středění, kurz apod.), mohou zákonní zástupci.  

Více informací o České olympijské nadaci včetně žádosti o podporu najdete na nadace.olympic.cz  

Co chceme? 
Sport nesmí být výsadou bohatých. Chceme umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz. 

Koho podporujeme? 
Jednotlivé sportovce od 6 do 18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Příspěvek mohou dostat děti z 
rodin, které pobírají příspěvek na dítě, a děti vyrůstající v sociálních ústavech. O příspěvek žádají vždy zákonní 
zástupci. 

Na co přispíváme? 
Vždy jen na konkrétní věci – sportovní vybavení, sportovní kurzy, kroužky a soustředění. 

Na co nepřispíváme? 
Neproplácíme náklady sportovních týmů, mzdové náklady, nájmy, náklady na elektrickou energii atp. 

Kolik peněz přidělujeme? 
O konkrétní přidělené částce rozhoduje vždy komise České olympijské nadace. Rozhodujeme se podle konkrét-
ních okolností a situace žadatele a podle finančních možností nadace. 

Jak je nadace financována? 
» Prvotním vkladem českých sportovců – medailistů z Londýna a Vancouveru 
» Příspěvky partnerů olympijského týmu 
»  Výtěžky charitativních dražeb 
»  Příspěvky individuálních dárců 
 

Kdo rozhoduje o přidělení podpory? 
Komise nadace, ve které zasedají tváře nadace – olympijští medailisté – a zástupci olympijského výboru. 

Komise se schází jednou za tři měsíce, poprvé v lednu 2013. Usnášeníschopná je vždy, zasedají-li alespoň tři čle-
nové, z nichž alespoň jeden musí být zástupce ČOV. 

Jak lze o peníze zažádat? 
Zájemci vyplní jednoduchý formulář na webových stránkách, jehož součástí je doložení sociální situace žadatele. 

Jaká část prostředků jde na dobrou věc? 
Sto procent! Administrativní náklady kompletně hradí ČOV. Podpora je tedy maximálně efektivní. 

SEKRETARIÁT KLUBU VÁM ELEKTRONICKOU ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK POMŮŽE VYPLNIT  



LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY 

    Prohlídku, jak jsme vás již informovali v bulletinu č.2, 
musejí absolvovat všichni hráči bez rozdílu věku a soutěže   
u tělovýchovného specialisty. Naši členové mají zajištěny 
prohlídky v Ostravě u MUDr. Prokopa. Ordinace nemá dost 
termínů,  proto každý musí  domluvený den prohlídky dodr-
žet! Kdo se v daném termínu na prohlídku nedostaví, musí 

si najít jinou ordinaci a dohodnout si prohlídku sám.  

Nejbližší prohlídky: 

Kadeti U17:  12.září v 7:00 h. 

Chromec, Krempaský, Lička, Linet, 

Popowycz, Slíva, Slováček, Sucháček. 

Starší žáci U15: 19.září v 7:00 h. 

Barabáš, Filipiaková, Musil, Řihošek, L.Trtek, Wardas, 

D.Tomčík z U13 a D.N.Dohnalová z družstva žen. 

Nezapomeňte 400 Kč! 

Mikrobus od haly vjede v 6:15 h. 

Náhradní možnosti: 

Www.sportovnimedicina.cz  

http://sportovniambulance.cz 

    Mladší žáci U9, U11 a U13 budou na prohlídky jezdit v 
dalších termínech, ty nám ordinace zatím nestanovila. Kaž-
dý včas obdrží instrukci (buď emailem nebo osobně na se-

kretariátu).  

PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ 
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   Někteří z vás možná přehlédli termíny plateb příspěvků 
(jsou na webových stránkách klubu v sekci klubové infor-
mace - placení příspěvků), proto jsme nuceni platby urgo-

vat.  

   Je však nadále neúnosné, aby ostatní ze svých peněz fi-
nancovali činnost liknavců a lidí, kteří příspěvky programo-
vě neplatí. Výbor klubu po nikom nežádá zaplacení ročního 
klubového příspěvku najednou, dává tři možnosti platby a 
měsíční platbu může zaplatit i ten, kdo má určité finanční 

problémy.  

   Upozorňujeme neplatiče, že usnesení valné hromady vý-

boru klubu ukládá dlužné příspěvky vymáhat soudně: 

Usnesení č.8 - k placení příspěvků a dluhům 

Valná hromada ukládá všem členům klubu a dlužní-
kům 

1. zaplatit všechny příspěvky a poplatky v řádných 
termínech dle Sazebníku příspěvků a poplatků, 

2. vyřešit splácení dluhů na základě projednání 
s výborem klubu, uzavřením dohody o splátkách se 
splátkovým kalendářem, 

3. u dluhů, jejichž úhradu nebo splácení nelze vyřešit 
dohodou ani po opakovaných urgencích, přistoupit 
k soudnímu vymáhání. 

Členství v klubu 

   Žádáme rodiče žáků, kteří delší dobu do klubu nedocházejí, aby nám laskavě sdělili 

telefonicky nebo emailem, zda jejich syn bude nadále členem klubu, nebo zda členství 

ukončí. Zatím všechny evidujeme jako členy. 

HAVÍŘOVSKÁ ŠIŠKA -  klubový informační bulletin RC Havířov pro členy a rodiče  hráčů. Vydává mediální komise 

RC Havířov jako dvouměsíčník. Vyšlo 29. srpna 2014 
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