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čtvrtek 

10:00-12:00 

16:00-18:00 

     Moravské kluby se dohodly na uspořádání zimní 
soutěže na umělé trávě, aby umožnily hráčům lepší 
přípravu na jarní část přeboru Moravy. Turnaje 
soutěže Winter Cup uspořádají všechny kluby 
účastnící se přeboru Moravy v těchto termínech: 

08.2. 10:00 Havířov hřiště MFK Prostřední Suchá 

21.2. 10:00 Brno  hřiště FC Nordic,Sportovní ul. 

01.3.   9:00 Vyškov fotbalový stadion 

08.3. 10:00 Brno  hřiště ZŠ Janouškova 2, Brno -   
                Černá Pole 

L V O V  

    Na návrh zájezdu týmů 
veteránů a žáků do Lvova 
zatím reagovali přihláškou 
tři rodiče starších žáků a tři 
rodiče, kteří by se chtěli 
zájezdu zúčastnit. Veteráni 
nereagovali vůbec. Jsme 
tedy nuceni stanovit ter-
mín pro přihlášky, aby-
chom přípravu zájezdu 
zvládli. Termín pro ode-
vzdání přihlášek stanovíme 
na pátek 27. února. 

TRÉNINKY NA UMĚLÉ TRÁVĚ 

   Klub pro zimní přípravu zajistil hřiště s umělou trávou. 
Muži a junioři U18 trénují každé úterý společně s Ostra-
vou na vítkovickém stadiónu, pro ženy, juniory a starší 
žáky jsou zajištěny nedělní tréninky na stadionu MFK v 
prostřední Suché a na stadionu ve Vítkovicích. Vzhle-
dem k mizivému zájmu o pravidelné nedělní tréninky v 
loňském roce, budou letos jen tři: 

Neděle 18.1.  10:00-11:30  MFK Havířov-Suchá 

Neděle   1.2.  10:00-11:30  MFK Havířov-Suchá 

Neděle 15.2.  10:00-11:30  Městský stadion Vítkovice 
 

Muži a junioři - Odjezd do Vítkovic každé úterý od 
Městské sportovní haly osobními auty. 

Sraz u haly v 17:45, trénink ve Vítkovicích začíná v 
18:30 

KALENDÁŘ 2015 

    Hlavní vedoucí loňského klubového tábora paní 
Marie Linetová připravila pro každého účastníka 
DVD s videi a fotografiemi, prostě průřez táborový-
mi událostmi. DVD si vyzvedněte na sekretariátu 

F O T O  Z  T Á B O R A  2 0 1 4  

   Klub každoročně vydává 
nástěnný kalendář, jeho 
autor, grafik MgA. Pavel 
Kozubík se letos zaměřil na 
zdůraznění hodnot ragby. 

 Kalendář koupíte za 150 Kč 
na sekretariátu RC. Koupě 
kalendáře je výrazem vzta-
hu ke klubu a jeho podpo-
rou. 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY 

    Nová vyhláška o zdravotní 
způsobilosti k tělesné výchově 
a sportu nás nutí absolvovat 
prohlídku u TV specialisty. Na 
podzim jsme měli dost problé-
mů stihnout prohlídky v po-
třebných termínech, proto 
nyní nebudeme nic nechávat 
na náhodě a prohlídky zajistí-
me už od ledna. Je nezbytné, 
abyste si na prohlídku zařídili 
volno. Všem, kdož  potřebují 
prohlídku, sekretariát RC zašle 
email s termínem prohlídky a 
instrukcemi. 
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PLES 2015 

     Připomínáme, že 
16. ledna končí obdo-
bí, po které byla dr-
žena místa, která jste 
drželi na plese 2014.  

    V pondělí 19.ledna 
budou nepotvrzená 
místa dána do volné-
ho prodeje.  

     Rezervovaná mís-
ta pak musí být za-
placena do 14 dnů od 
data rezervace.  

www.akademieragby.cz/zimni-kemp-rayp-2015 Š K O L E N Í  

     Sportovní úsek České ragbyové unie vypsal 

pro rok 2015 následující licenční školení trené-

rů: 

31.01.– 01.02. licence C     Čechy 

14.02.– 15.02. licence C     Morava 

21.02.– 22.02. licence B 

04.04.– 05.04. licence pro 7’s 

      v rámci sedmičkového kempu ČSRU 

15.08.– 22.08. licence C a B 

      V rámci letního kempu ČSRU 

28.10.– 01.11. licence C a B 

      V rámci podzimního kempu ČSRU 

12.12.– 13.12. licence C a B 

 

     Pro klub je doslova existenční nutností 

omladit trenérský kádr, proto je také ve strate-

gickém plánu rozvoje klubu kladen velký důraz 

na získání nových trenérů. Ale je jen na vás, 

členech klubu, zda se rozhodnete vracet, co jiní 

investovali do vašeho rozvoje. Potřebujeme tre-

néry hlavně k žákovským družstvům. 

HAVÍŘOVSKÁ ŠIŠKA -  klubový informační bulletin RC Havířov pro členy a rodiče  hráčů. Vydává mediální komise 
RC Havířov jako dvouměsíčník. Vyšlo 9. ledna 2015 
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NOVELA KLUBOVÉ SMĚRNICE PRO PLÁTCE PŘÍSPĚVKŮ Z ÚČTU 

Novela upravuje dosavadní  směrnici v několika bodech - úleva ve výši jedné měsíční platby za pololetí se pro příště bude 
týkat pouze plátců, kteří platí klubový příspěvek z účtu. Ovšem za leden 2015 bude úleva platit i pro plátce, kteří zaplatili  ve 
stanovených termínech příspěvky v roce 2014 hotově v pokladně RC. 


