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    Sotva skončil letošní tábor, už výbor pro přípravu a organi-
zaci připravuje tábor 2015. Bude zase v Olomouckém kraji, 
ale tentokrát v okrese Šumperk v podhůří  Hrubého Jeseníku 
ve Velkých Losinách v penzionu Fit od 23.do 30.srpna 2015. 

   Přihlášené podle výboru pro přípravu a organizaci letního 
tábora čeká bohatý program, koupání v akvaparku, návštěva 
manufaktury, ve které se vyrábí tradičními postupy ruční 
papír a výlet na Dlouhé stráně s prohlídkou přečerpávací 
elektrárny.  

   Přípravný výbor samozřejmě i pro příští rok počítá 
s mimosportovním programem, který se bude prolínat se 
sportovní přípravou. Zatímco v roce 2013 byl táborový pro-
gram na téma Rytíři šišatého míče, ten letošní šel Po stopách 
draka. Přípravný výbor zatím nemá téma táborové hry ani 
název vymyšlený, ale pracuje se na tom a čím se tedy budou 
kluci a holky na táboře zabývat, se podle příslibu přípravného 
výboru dozvíme v bulletinu na leden a únor. 

    Důležitá informace je, že se počítá se stejnou cenou, jakou 
ostatně držíme už po tři roky, tedy 3 500 korun, z čehož  klub 
zaplatí 500 Kč.   

POJEDEME DO LVOVA? 

Před několika lety jsme 
v Havířově uvítali ragbisty Sokola 
Lvov ze západní Ukrajiny a také 
jsme jim slíbili, že je jednou na-
vštívíme. Jsme si sice vědomi 
toho, že Lvov je na Ukrajině, kde 
není zrovna klid, ale také víme, 
že na západě Ukrajiny se nic ne-
děje a není důvod k obavám.  

Ostatně Lvov dlouhou dobu 
patřil Rakousko-Uhersku, od roku 
1777 do roku 1918 a od obsazení 
Polskem v roce 1921 byl Lvov 
jedním z nejdůležitějších pol-
ských měst až do záboru Sovět-
ským svazem v roce 1939. Od 
roku 1991 Lvov patří samostatné 
Ukrajině. Tento historický exkurz 
děláme proto, že rozhodně není 
třeba mít obavy, Lvov je neméně 
kulturní město, jako třeba Kra-
kov, historické centrum města je 
dokonce na seznamu památek 
UNESCO. 

Počítáme s tím, že do Lvova 
pojedou veteráni a žáci. Kterou 
věkovou kategorii do Lvova po-
šleme, bude záležet na vás rodi-
čích, budete-li ochotni čtyřdenní 
zájezd (čtvrtek-neděle) svých 
ratolestí financovat. Do Lvova je 
to asi 550 kilometrů a cesta by 
měla trvat zhruba 6 hodin, Lvov 
je zhruba 60 km od polských 
hranic.  

Nepočítáme-li jídlo a ubyto-
vání, které je velmi levné a které 
nám kolegové ze Sokola Lvov 
budou zcela schopni zajistit za co 
nejvýhodnějších podmínek, bude 
největší položkou náklad na ces-
tu, ten odhadujeme zhruba na 
1000 korun při plném autobusu. 
Nechceme přehánět, ale pokud 
budeme počítat 300 korun na 
ubytování a stravování na den, 
měl by celý zájezd i s rezervou 
vyjít na nějakých 2 500 korun.  

Zájezd bychom rádi uskuteč-
nili v červnu 2015. Naším průvod-
cem bude pan Pavlo Krychfa-
lushij, otec našeho hráče Daniela 
Kričfalušije.  

Pro cestu na Ukrajinu není 
potřeba vízum, ale každý musí 
mít pas. K bulletinu přikládáme 
dotazník, kterým chceme zjistit 
váš zájem o zájezd do Lvova, 
proto ho laskavě vyplňte a zašle-
te sekretariátu RC, abychom měli 
jasno, zda zájezd připravovat.  
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VYROVNEJTE DLUHY ! 
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   Výbor klubu důrazně vyzývá všechny dlužníky k 
urychlené úhradě příspěvků. Finanční situace klu-
bu není ke konci roku právě růžová, letos se  ná-
klady na činnost značně navýšily. Neplatiči dluží 
na příspěvcích rovných 44 000 korun. Hrozí, že 
klub bude muset omezit nebo úplně zrušit třeba 
tréninky v tělocvičnách.  

  Usnesení valné hromady ukládá výboru klubu 
vymáhat dlužné příspěvky soudně a klub k této 
krajní možnosti bude nucen přikročit. 

    HLAVNÍ KLUBOVÉ AKCE ROKU 2015 
    Valná hromada       7.3.   PZKO Bludovice 
    XI. ples RC         7.3.   PZKO Bludovice 
    Jarní soustředění žáků      28.-29.3. Havířov 
    Jarní soustředění žen       28.-29.3. Havířov 
    9. Havířovský krocan – turnaj veteránů    2.5.   Havířov 
    Mezinárodní utkání veteránů RC Havířov – Lichfield RUFC  16.5.  Havířov 
    Jarní turnaj - mezinárodní turnaj U9,U11,U13    16.5.  Havířov 
    Den dětí        31.5.   Havířov 
    Turné žáků a veteránů      červen  Lvov 
    Účast družstev mladších žáků v průvodu Havířova v květech  20.6.  Havířov 
    Pink Flower Cup – mezinár. turnaj žen v rámci Havířova v květech, 
    akce k 60 letům města Havířova      20.6.  Havířov 
    Soustředění mužů a juniorů      1.-2.8.  Havířov 
    Letní tábor žáků       23.8.-30.8. Velké Losiny 
    Pohár E.Vaníčka a J.Voráče – mzn.turnaj U9,U11,U13   10.10.  Havířov 
    Mikulášské odpoledne s nadílkou pro žáky do 13 let   29.11.  MSH Havířov 
    Silvester Cup—turnaj v sálové kopané pro muže, ženy, juniory 30.12.  MSH Havířov  

V ROCE 2016 OSLAVÍME PADESÁTKU 

  10.ledna 2016 náš klub oslaví 50. výročí založení. 
Výbor klubu už schválil koncepci oslav—budou 
probíhat po celý rok—a ustavil organizační výbor 
pro přípravu. Stěžejní akcí oslav by mělo být slav-
nostní zasedání s koncertem 30.ledna 2016, výsta-
va uměleckých děl Petry a Pavla Kozubíkových a 
fotografií s ragbyovou tématikou. Další akcí pak 
bude gala ples v KD Reneta 20.února. Po celý rok 
bude probíhat řada dalších sportovních a spole-
čenských akcí dedikovaných klubovému výročí. 

   Prosíme všechny kdož by chtěli pomoci, aby se 
přihlásili na sekretariátu klubu. 

Co takhle letní kemp ve Walesu ? 

   Mládež do patnácti let má svůj letní kemp ve 
Velkých Losinách, ale co kadeti a junioři? Těm 
se naskýtají dvě možnosti: jednak letní ragby-
ový kemp, který bude organizovat Ragbyová 
akademie Yvese Perrota někde v tuzemsku, 
jednak ragbyový kemp ve velšském městě 
Swansea, které leží zhruba 80 km od hlavního 
města Cardiffu. Místní klub Ospreys nabízí v 
Ospreys European Rugby Schools a spolupráci se  
Swansea University týdenní pobyt s intenzivní 
ragbyovou výukou. Nabídka přišla ČSRU na 
podzim. 

   Ale to není vše, účastníci si procvičí angličtinu s 
rodilými mluvčími při tréninku a při široké škále 

mimoškolních aktivit, které budou zahrnuty  do programu  Rugby School 2015. 

• 5 dní tréninků vedených profesionálními trenéry Ospreys / WRU 
• Příležitost setkat se s vynikajícími hráči Osprey, Walesu a British Lions 
• Přednášky o významných tématech souvisejících s rugby, jako je výživa a sportovní psychologie 
• Poradenství pro správné techniky kondiční přípravy 
• Jazykové konzultace vedené odborníky ze Swansea University, která má oprávnění British Council pro výuku anglického 

jazyka na úrovni "excelence"   
• Trenéři obdrží rady od týmu koučů Ospreys zaměřených na rozvoj 
• Každý hráč a trenér obdrží Ospreys Player Pack (hráčský balíček), který bude obsahovat tréninkovou výstroj a osobní věci 
• 6 nebo 13 nocí ubytování s plnou penzí na Univerzitě ve Swansea ( www.swan.ac.uk ). 
• Využití tělocvičny a vnitřních vzdělávacích zařízení 

• Veškeré potřebné informace naleznete na tomto odkazu: http://ospreyseuropeanrugbyschools.com/  

• Navštívíte také kultovní Liberty Stadium, domova Ospreys a stadionu Premiership Swansea City AFC   



Stránka 4 

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

RC Havířov jako dvouměsíčník. Vyšlo 20. listopadu2014  

ZVEME VÁS NA PLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Každoročně na přelomu listopadu a prosince pro-
bíhá rezervace míst na klubový ples.  Také letos si 
můžete od 24.listopadu do 18. prosince a pak od 5. 
do 16. ledna 2015 potvrdit telefonicky nebo emai-
lem rezervaci míst, která jste měli v letošním roce, 
případně si je rovnou koupit.   

   Od  19.ledna budou vstupenky ve volném prodeji.  
Přihlášky týmů k turnaji přijímá sekretariát RC emailem 
nebo telefonicky předem, na místě nejpozději do 17:45. 


