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JE NÁM PADESÁT 

      V lednu 1966, konkrétně 10. ledna, 
byl ustaven ragbyový oddíl při  tělový-
chovné jednotě Slavia Havířov. Funkcio-
náři mladé tělovýchovné jednoty, zalo-
žené jen o rok dříve,  se programově za-
měřili na sporty, které neměly v tradič-
ních jednotách s vládnoucím fotbalem 
nebo hokejem zrovna lehkou pozici. Za-
ložil ho bývalý hráč ragbyového oddílu 

Lokomotivy Ostrava Eduard Vaníček, který už od listopadu 
předchozího roku cvičil kluky na dvorku a přijetím do Slavie 
se klukům otevřela cesta k soutěžím, družstvo na jaře 
vstoupilo do rozehraného krajského přeboru žáků. Od květ-
na už v oddílu působil další hráč Lokomotivy Karel Gaman, 
který převzal sportovní agendu trénování, zatímco Eda vedl 
oddílovou administrativu a finanční záležitosti. Jenže tak to 
fungovalo jen rok, po roce se Eda odstěhoval a veškerá 
starost o oddíl zůstala na Karlovi, který musel do práce v 
oddílu zapojit i rodiče a hráče. Přes všechny potíže se klub 

dožívá jubilea ve slušné kondici. 

Oslavy začínáme gala plesem 

     Oslavy padesátin havířovské-

ho ragby budou probíhat po celý 

rok, výkonný výbor se tak rozhodl 

proto, že půlstoletí života klubu 

se musí oslavit pořádně. Ovšem 

nebudou to žádné pompézní 

oslavy, prostě všechny větší akce 

budou dedikovány padesátinám. 

    Začínáme   tedy   gala   plesem  

30.ledna ve všech prosto-

rách nově zrekonstruované-

ho Dělnického domu v Horní 

Suché. O plesu jsme ostatně 

informovali na webových 

stránkách klubu. Zatím ještě 

něco vstupenek zbývá, mů-

žete si je zakoupit na sekre-

tariátu RC. Výbor klubu dou-

fá, že si tento mimořádný 

ples nenechá nikdo z členů 

klubu ujít a pozve na ples i 

přátelé a známé.  

     Výkonný výbor klubu zve 

zvláště rodiče našich 

nejmladších hráčů.  
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   V loňském roce bylo na letním tá-
boře jen pár kluků a děvčat z každé 
věkové kategorie, celkem i se 4 hos-
ty dvacet. Tábor tak vůbec nenaplnil 
jeden z hlavních cílů, to je předse-
zónní soustředění žáků mladších ka-
tegorií. Výkonný výbor klubu proto 
rozhodl nadále tábory neorganizo-
vat. Místo tábora bude třídenní sou-
středění na konci srpna. Bližší infor-
mace k letnímu i případnému jarní-
mu soustředění zveřejníme v příštím 
čísle bulletinu. 

   Klubové narozeniny budeme 
slavit průběžně celý letošní rok, 
ale hlavní události proběhnou v 
1.pololetí: 

30.1. Gala ples 

  7.3. Zahájení výstavy fotografií  
  a ragbyových artefaktů v ki- 
  ně Centrum. Vernisáž v 18 
  hodin.  Konec výstavy 10.  
  dubna. 

  9.4. Utkání mistrovství Evropy 
  divize 2A Česko v. Chorvat-
  sko 

30.4. mezinárodní utkání druž- 
  stva mužů (v jednání) 

14.5. 11.ročník turnaje veteránů 
  o Havířovského krocana  

   K padesátinám připravujeme 
také řadu suvenýrů, některé z 
nich si budete moci zakoupit už 
na plese. Dále budou k zakoupení 
při mezistátním utkání Česko v. 
Chorvatsko, při zápasech 1.ligy a 
dalších akcích. Všechny suvenýry 
najdete ke konci ledna v Shopu 
na webové stránce klubu.   

   Jako obvykle před začátkem sezó-
ny musejí naši hráči absolvovat lé-
kařskou prohlídku u TV specialisty. 
Týká se to i nejmenších dětí, kterým  
podle vyhlášky391/2013 Sb. praktič-
tí lékaři nesmějí zdravotní způsobi-
lost pro ragby potvrzovat.  

   Zajišťování prohlídek je věcí hráčů 
a rodičů hráčů, ale sekretariát klubu 
se snaží hráčům pomoci alespoň 
sjednáním termínů prohlídek a orga-
nizačně. V letošním roce však už ne-
ní v možnostech klubu zajišťovat 
dopravu dětí, přesto se pokusíme 
alespoň o domluvu s rodiči, kteří své 
dítě na prohlídku povezou, o  dopra-
vě dalších dětí. 

   Všechny informace o prohlídkách 
jsou uvedeny na webových strán-
kách klubu v sekci Klubové informa-
ce - Lékařské prohlídky, kde nalez-
nete informaci, do kdy vám prohlíd-
ka platí a vybrat si termín prohlídky, 
který pak sdělíte  telefonicky nebo e
-mailem sekretariátu RC. Rodičům, 
kteří nemají možnost přístupu na 
internet, pak oslovíme telefonicky. 

Nejbližší termíny prohlídek: 

Středa 20.1. 7:00 - zbývá 1 místo 

Pátek   22.1. 8:00 - 4 místa 

Pátek  29.1. 7:00 - 4 místa 

             8:00 - 5 míst 

   Klub zažádal o finanční dotaci od 
magistrátu města Havířova a také u 
krajského úřadu a ministerstva škol-
ství. Jedním z nejdůležitějších krité-
rií, které se bere v potaz při schvalo-
vání dotace, jsou vlastní zdroje sub-
jektu, hlavně podíl členů na financo-
vání vlastní činnosti platbou člen-
ských příspěvků a také jejich výši. 
Pro klub jsou tedy v současné době i 
do budoucna příspěvky jedním z 
nejdůležitějších přímých zdrojů fi-
nancování a také nepřímých právě z 
výše uvedených důvodů.  

   Od letošního roku musí klub v in-
formačním systému České unie 
sportu uvádět příspěvky svých čle-
nů, takže je to pro poskytovatelé 
dotací věc kontrolovatelná. Problém 
ovšem je, že rapidně poklesla pla-
tební morálka hlavně u dospělých 
členů, mužů i žen. Ale také řada ro-
dičů jaksi „zapomíná,“ že se mají 
nějaké příspěvky platit a tak dnes 
členové dluží těžko uvěřitelných 
64.350 korun!  

   Klub přitom poskytuje v jiných 
sportech nevídané úlevy a možnost 
platit periodicky. V jiných sportech 
se musí celá částka příspěvku zapla-
tit najednou. Měsíční částka 150 
korun u dětí a žen, 200 korun u do-
rostu a 300 u aktivních mužů přitom 
není tak vysoká, aby se nedala zvlád-
nout. Plátcům příspěvků z účtu navíc 
poskytuje bonifikaci formou promi-
nutí dvou měsíčních plateb. Sociálně 
slabým navíc klub může po doložení 
potvrzení z Úřadu práce příspěvky i 
prominout.  

   Stanovy klubu a také usnesení val-
né hromady ukládá klubovým funk-
cionářům dluhy vymáhat i soudní 
cestou. Výbor klubu k návrhu soudu 
na výkon rozhodnutí vůči dlužníkům 
zatím nepřistoupil, stále věří v zod-
povědnost členů vůči klubu. Přehled 
dlužných částek najdete na webu. 

   Starší žáci, kteří na podzim přechá-
zejí do týmu kadetů U16 (ročník 
2002), potřebují z praktických důvo-
dů vystavit „velkou“ licenci již před 
jarní sezónou. Také proto, aby mohli 
v případě potřeby na jaře startovat i 
za kadety. K tomu však potřebujeme 
aktuální fotografie hráčů. V průběhu 
ledna a února se k fotografování 
dostaví, nebo fotografii s aktuální 
podobou doručí: 

Patrik Chovanec Martin Pospíšil 

Daniel Ogurčák  Noel Sittek 

Ondřej Pindur  Denis Tomčík 
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