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úterý a čtvrtek 
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16:00-18:00 

 Těm, kterým unikla informa-
ce z 5.čísla Havířovské šišky 
o organizaci letního tábora 
naší mládeže opakujeme, že 
letní tábor bude od 23. do 
30. srpna ve Velkých Losi-
nách.  Je určen pro žáky i 
žačky do 14 let (ročník 
2001). 

   Program pomalu dostává obrysy, organizační vý-
bor už našel téma táborové hry, kluci a holky bu-
dou lovit čaroděje, víc nám nebylo prozrazeno. Za-
to už můžeme vyjasnit záležitost přihlášek a záloh. 

Přihlášky se rozesílají s tímto bulletinem a je třeba 
je odevzdat vyplněné s jasně uvedeným stanovis-
kem přihlašuji—nepřihlašuji sekretariátu RC nebo 
odevzdat trenérům do 15.března. 

Cena pro účastníka je 3.000 Kč, rozdíl mezi touto 
cenou a skutečnými náklady hradí klub. 

Zálohy se platí do 31. března 1.000 Kč, do 29. květ-
na 1.000 Kč a do 15. července 1.000 Kč. Samozřej-
mě je možno zaplatit i celou částku najednou, ale 
do 31. března.  

Platby posílejte na účet č.237093524/0300 jako 
variabilní symbol uveďte rodné číslo vašeho dítěte, 
nebo plaťte hotově na sekretariátu RC v Městské 
sportovní hale. 

ZÁJEZD DO LVOVA SE RUŠÍ 

    Pro nezájem — přihlášeni 
3 žáci a 3 rodiče, veteráni 
nereagovali vůbec — se 
záměr uspořádat zájezd do 
Lvova ruší.  

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY 

    Na webových stránkách klu-
bu jste mohli v sekci Klubové 
informace objevit novou rubri-
ku Lékařské prohlídky, ve 
které najdete nejen informaci 
o tom, kdy jste byli naposledy 
na prohlídce, ale hlavně kdy 
máte termín prohlídky. Kromě 
toho je tam i obecná instrukce   
k prohlídce, tedy co musíte 
před prohlídkou udělat a co 
musíte k prohlídce mít. Kromě 
toho jsou tam odkazy na jiná 
zdravotnická zařízení, která se 
prohlídkami sportovců zabý-
vají, pokud by vám nevyhovo-
vala ordinace MUDr. Prokopa. 

    Jak víte, vyhláška o zdravot-
ní způsobilosti k tělesné vý-
chově a sportu již nepřipouští 
prohlídku u praktických léka-
řů, ragbisté musejí mít pro-
hlídku u specialisty na spor-
tovní medicínu. 

    Na jaře máme 4 termíny 
vždy pro  9-10 lidí. Dospělí a 
junioři se na prohlídku musejí 
dostavit po vlastní ose, děti do 
15 let budou k prohlídce do-
praveny  mikrobusem.  

    Upozorňujeme, že sekretari-
át nebude zajišťovat náhradní 
termíny pro ty, kteří prohlídku 
v plánovaném termínu zmeš-
kají! 

    Instrukci a omluvenku roze-
síláme cca dva týdny před 
plánovanou prohlídkou, ale 
každý si musí před prohlídkou  
ze sekretariátu vzít hráčskou 
licenci a zkumavku na moč. 

    Poplatky za lékařskou pro-
hlídku proplácejí: 

ČPZP-205    500 Kč 

ZPMV-211  800 Kč jen studen-
tům od 18 do 26 let 

RBP-213      500 Kč 

POSLEDNÍ VSTUPENKY NA PLES 

     Na klubový ples, který  klub uspořádá 7. března v 
Domě PZKO v Bludovicích zbývají poslední vstu-
penky. Přehled o volných místech je na webových 
stránkách. Vstupenky si můžete rezervovat a za-
koupit na sekretariátu RC.  

Kapela Eši Band, která bude hrát na plesu 
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www.akademieragby.cz/letni-kemp KEMPY ČSRU A RAYP 

     Výbor klubu rozhodl na svém jednání, že klubový 
letní kemp  bude určen mládeži jen do 14 let, starší 
mládež by už měla  absolvovat kempy, které pořá-
dá Ragbyová akademie Yvese Perrota nebo ČSRU. 
Informace najdete na webových stránkách RAYP a 
ČSRU. 

SOUSTŘEDĚNÍ TÝMŮ 

  Tak jako každý rok budou mít klu-
bové týmy, až na  družstvo juniorů 
U18, soustředění v domácím prostře-
dí, což se nám v loňském roce 
osvědčilo.  

Ženy    20.– 22.3. Havířov  

Junioři  27.– 29.3. Moravice 

Žáci U15  20.– 22.3. Havířov  

Žáci U13      3.–   5.4. Havířov  

Žáci U11      3.–   5.4. Havířov  

   Junioři U18 (dříve kadeti) mají sou-
středění společně s Mariánskými 
Horami. Cena za pobyt je 700 Kč, 
klub hradí 300 Kč. Kluci si zaplatí 
400 Kč. Informace všichni obdrželi 
elektronickou poštou. 400 Kč se plať-
te trenérovi nebo na sekretariátu RC. 

JE TŘEBA VRÁTIT POHÁRY 

Rozmohl se nešvar, že kluci nevracejí 
poháry z turnajů, které si půjčují, aby se 
pochlubili ve škole. Vyzýváme žáky, aby 
poháry získané na podzim, vrátili na se-
kretariát RC. 

PLATBY PŘÍSPĚVKŮ 

   Máme necelý měsíc do zahájení 
soutěží a musíme zaplatit licenční 
poplatky, bez záznamu o platbě roz-
hodčí žádného hráče ke hře nepři-
pustí.  

   Po špatných zkušenostech z minu-
lých let klub nebude nikomu licenční 
poplatek z klubových prostředků hra-
dit, od mnoha členů jsme pak platbu 
ani nevymohli. Také nebudeme na 
poslední chvíli posílat s průkazy do 
Prahy na ČSRU kurýra. Na zaslání 
licencí do Prahy a jejich návrat zpět  
musíme počítat zhruba 2 týdny. Pro 
muže je tedy poslední termín k zapla-
cení 5.března. U ostatních je posled-
ní termín zaplacení 19.března. Kdo 
včas nezaplatí, nebude hrát! 

   Je rovněž třeba platit klubové pří-
spěvky a dluhy loňského roku. Prů-
běžný přehled plateb a dluhů najdete 
na webových stránkách klubu v sekci 
Klubové informace—Placení příspěv-
ků. 

VALNÁ HROMADA 

   Výbor klubu oznamuje konání valné 
hromady klubu a zve na jednání 
všechny členy starší 18 let. 

   Valná hromada projedná zprávy o 
činnosti a hospodaření klubu za rok 
2014, projedná plán činnosti a rozpo-
čet na rok 2015 a také novelu klubo-
vých stanov. Stanovy musely být 
upraveny, aby odpovídaly znění ob-
čanského zákoníku. Stanovy jsou k 
nahlédnutí či prostudování na  sekre-
tariátu klubu. 
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HAVÍŘOVSKÁ ŠIŠKA -  klubový informační bulletin RC Havířov pro členy a rodiče  hráčů. Vydává mediální komise 
RC Havířov jako dvouměsíčník. Vyšlo 26. února 2015 

Přihlášku si můžete stáhnout jako přílohu tohoto bulletinu na naších webových stránkách nebo 

na webu České  unie www.rugbyunion.cz. Bude-li třeba, vašeho syna vyfotografujeme a hned 

fotografii vyhotovíme na sekretariátu RC.  


