
Málo přihlášek na letní tábor 

 

Program jarních utkání hrá-
či obdrželi na tréninku, po-
kud lísteček nemáš, přihlas 
se u svého trenéra. 
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    Letní tábor pořádá rodičovský výbor a sportovní úsek  
klubu od 23. do 30. srpna. Je určen pro žáky i žačky do 
14 let (ročník 2001 včetně) a letos bude ve Velkých Losi-
nách.   

   Problém je, že do konce března podalo přihlášku jen 
15 rodičů a 3 odevzdali přihlášku s negativním stanovis-
kem a tak jsme tam, kde jsme být nechtěli. V seznamu 
členů, kteří přicházejí v úvahu pro účast na táboře má-
me 40 kluků a děvčat,  nevíme tedy, zda své syny a dce-

ry nepřihlašujete, nebo jste zapomněli přihlášku odevzdat.  

   Znovu zdůrazňujeme, že je nutno odevzdat přihlášku i s negativním stano-
viskem! Jen tak mohou organizátoři vědět, zda jste na přihlášku nezapomně-
li. Někteří rodiče to bagatelizují, ale nebýt špatných zkušeností z  let, tak by-
chom to určitě nechtěli. 

Přihlášky: termín podání se prodlužuje do konce dubna, rodiče, kteří přihlášku 
neodevzdali, žádáme, aby ji zaslali elektronicky nebo předali osobně s jasně 
uvedeným stanoviskem přihlašuji—nepřihlašuji sekretariátu RC do 30.dubna. 

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

Zálohy splatnost první zálohy se prodlužuje  do 30. dubna 1.000 Kč. Do 29. 
května a do 15. července je nutno zaplatit zbývající zálohy po 1.000 Kč . Samo-
zřejmě je možno zaplatit i celou částku najednou, ale do 30.dubna.  

Platby posílejte na účet č.237093524/0300 jako variabilní symbol uveďte rod-
né číslo vašeho dítěte, nebo plaťte hotově na sekretariátu RC v Městské spor-
tovní hale. 

Zaměstnavatel, tedy alespoň některý (třeba OKD a.s.), vám může na úhradu 
nákladů ozdravného pobytu poskytnout příspěvek. OKD poskytuje 2.200 Kč, 
vyžádejte si příslušný formulář. 

Rodičovský výbor připravil DVD z loňského tábora s fotografiemi a videosek-
vencemi, vyzvedněte si je na sekretariátu RC. 

 

Mimořádné vydání 

pro mládež a rodiče 

    Mimo obvyklou dvou-
měsíční periodicitu vy-
dáváme třetí číslo Haví-
řovské šišky jako samo-
statné dubnové číslo. 
Máme totiž pro vás ně-
kolik důležitých infor-
mací.  
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PLAŤTE PŘÍSPĚVKY! 

PRŮVOD NEBUDE 

   Výkonný výbor klubu připomíná, že do 30.ledna měl 
být zaplacen členský příspěvek a licenční poplatek, do 
27.února měl být zaplacen klubový příspěvek za 
1.čtvrtletí. Do 29.dubna má být zaplacen klubový příspě-
vek za 2.čtvrtletí.  

VYZÝVÁME DLUŽNÍKY, ABY SVÉ DLUHY NEPRODLENĚ 
VYROVNALI, A TO VČETNĚ DLUHŮ Z LOŇSKÉHO ROKU! 

   Rodiče i děti se obracejí na vedení klubu s požadav-
kem, abychom se opět zapojili do průvodu při Havířovu 
v květech. 24.března jsme obdrželi z odboru školství a 
kultury tento přípis: 

   Statutární město Havířov zahájilo přípravu tradič-
ní kulturní akce „Havířov v květech“, která bude 
v letošním roce spojena s třídenní akcí „19. Setkání 
hornických měst a obcí České republiky“. Termín 
konání je stanoven 19. - 21. června 2015. 

   Tradiční průvod městem bude v tomto ročníku 
tvořen účastníky setkání, tedy hornickými spolky 
ČR i ze zahraničí a zástupci hornických měst, hor-
nickými kapelami, mažoretkami a tanečními soubo-
ry. Alegorické vozy budou vytvořeny s hornickou 
tématikou. 

   Vzhledem k velkému počtu hornických účastníků 
nebudou v letošním ročníku mateřské školy, zá-
kladní školy, sportovní kluby a další organizace do 
průvodu zařazeny. 

Děkujeme za pochopení. 

       

 Nejenže nepůjdeme do průvodu, ale byli jsme nuceni 
zrušit mezinárodní turnaj žen Pink Flower, který jsme 
plánovali právě na 20.června na den průvodu Havířova v 
květech a který byl dedikován 60.výročí města Havířova. 
Od středy 18.června se totiž bude hřiště připravovat na 
kulturní program v rámci 19. setkání hornických měst. 

DRAGON CUP 2015 

 Tradiční brněnský turnaj Dragon Cup opustil veliko-
noční termín a uskuteční se až v květnu. Letošního tur-
naje se zúčastníme jen s družstvem starších žáků U15. 
Turnaj proběhne jako obvykle ve dvou dnech. 

 Už s ohledem na 
skutečnost, že naši 
žáci potřebují kon-
frontaci se silnými 
soupeři, protože v 
tomto ročníku pře-
boru Moravy ne-
mají konkurenci, je 
účast na turnaji pro 
všechny žáky po-
vinná. Klub hradí 
cestu, žáci si budou 
platit ubytování na 
učilišti a stravování. 
Cenové relace za-
tím neznáme, ale 
budeme rodiče 
včas informovat.  

 V minulých le-
tech měla řada ro-
dičů zájem se tur-

naje zúčastnit, proto rodiče žádáme, aby v případě 
zájmu vyplnili přiloženou přihlášku a zaslali ji sekretariá-
tu klubu do 17.dubna. 

PRAGUE YOUTH RUGBY FESTIVAL 

 Na rozdíl od turnaje Dragon Cup nemá Prague Youth 
Rugby Festival (PYRF) tradici žádnou, začal teprve v loň-
ském roce. Prvního ročníku jsme se  zúčastnili jsme jed-
ním  družstvem U11, letos jsme přihlásili jsme družstva 
U11 a U13. Turnaj je v neděli 26. dubna, ale do Prahy se 
pojede už v sobotu ráno a kluci se podívají na utkání 
mistrovství Evropy divize 2A Česko v Izrael na hřišti 
Sparty. 

 Turnaj začíná v neděli v 10 hodin, tým U11 bude hrát 
na hřišti Tatry Smíchov, tým U13 na hřišti RK Petrovice. 

 Ubytování je za 300 Kč na osobu ve Strahovských 
kolejích. Podobně jako u turnaje Dragon Cup si hráči 
hradí ubytování a jídlo. Dopravu vlakem a v MHD v Pra-
ze hradí klub. 

 Rodiče, kteří mají zájem se turnaje zúčastnit, vyplní 
přiloženou přihlášku a zašlou ji sekretariátu klubu do 
9.dubna.  


