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KLUBOVÝ BULLETIN RC HAVÍŘOV ČERVEN Číslo 2/2016 

SEKRETARIÁT 

KLUBU  

596 812 805 

605 373 239 

úřední hodiny 

červen - srpen 

Úterý  

16:00-18:30 

SUVENÝRY K PADESÁTINÁM 

      Nepochybně jste zaregistrovali, že se na klu-
bových webových stránkách, v informační vitrí-
ně v naší základně, tedy Městské sportovní 
hale objevily poutače se suvenýry, které klub 
nechal zhotovit k 50.výročí klubu. Suvenýry 
ovšem nebyly vyrobeny proto, aby ležely ve 
skladu. Výbor klubu v dobré víře, že si  každý 
člen nějaký ten suvenýr koupí, do jejich poříze-
ní investoval finanční prostředky, ale zatím si 

je spíše koupili  cizí. Členové klubu se zatím ke koupi nějak nemají, 
přitom je nepsaným pravidlem, že právě členové berou koupi suvený-
rů jako projev sounáležitosti a vztahu ke klubu. Výbor klubu už podru-
hé snížil ceny polokošil a triček, ale pod pořizovací cenu rozhodně jít 
nemůže. Výbor klubu vyzývá členy, aby koupí suvenýrů prokázali svůj 
dobrý vztah ke klubu. 

Polokošile pánská 220 Kč Polokošile dámská 220 Kč 

Buton 25 Kč 

PŘÍPRAVA ZAČÍNÁ 

25. ČERVENCE  

 

Příprava družstev 
mužů a juniorů 
začíná 25.7. a bu-
de probíhat ve 
změněném režimu 
PO-ST-PÁ vždy od 
18:30 h. 

Kadet i  zač ína j í 
9.8. v obvyklém 
režimu ÚT, ČT od 
17 hodin.  

Příprava starších 
žáků začíná 23.8.  

Mladší žáci začí -
naj í 30.srpna.  
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Triko unisex 140 Kč Batůžek 120 Kč 

Lanyard—šňůrka 30 Kč 

Magnetka 10 Kč 

Všechny suvenýry jsou k dostání na sekretariátu klubu 
včetně dalších, které naleznete na webové stránce 

klubu v sekci Shop 

Pro filatelisty máme nabíd-
ku na zakoupení aršíku ne-
bo jednotlivých známek s 
přítiskem. Aršík se prodává 
za 320 Kč, jednotlivá znám-

ka za 36 kč 
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HAVÍŘOVSKÁ ŠIŠKA -  informační bulletin pro členy a rodiče klubové mládeže. 
Vydává mediální komise RC Havířov jako občasník. Vyšlo 1. června 2016 

   S ohledem na řadu nových členů 
klubu zařazujeme informaci o lékař-
ských prohlídkách ještě jednou. 
Zvláště proto, že u mládežnických 
kategorií zavádíme prohlídky v červ-
nu, kdy je na ordinaci, jejichž služeb 
využíváme, nejmenší tlak. 

Jako obvykle před začátkem sezóny 
musejí naši hráči absolvovat lékař-
skou 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, 
proto už sekretariát nedomlouvá 
prohlídky dospělým - mužům a že-
nám. Mladším hráčům a dospělým 
nováčkům termíny budeme domlou-
vat nadále.  

   V možnostech klubu není zajišťo-
vat dopravu dětí, přesto se pokusí-
me alespoň o domluvu s rodiči, kteří 
své dítě na prohlídku povezou, o  
dopravě 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. Pokud vám nebude termín, 
na který jste vypsáni vyhovovat, mu-
síte to neprodleně sdělit sekretariá-
tu s uvedením požadovaného ná-
hradního termínu. Nemáme mnoho 
na termínů a míst na výběr, nemůže-
me žádné místo nechat propadnout! 
Za propadnuté místo nebude sekre-
tariát žádný další termín domlouvat!  

Rodiče, kteří nemají možnost přístu-
pu na internet, pak oslovíme telefo-
nicky a zašleme jim informace poš-
tou . 

Termíny prohlídek v červnu: 

Pátek    3.6. 7:00 - 6 míst 

Pátek  10.6. 8:00 - 5 míst 

Pátek  17.6. 7:00 - 8 míst 

             8:00 - 5 míst 

Pátek  24.6. 7:00 - 8 míst 

Na prohlídky musejí i ti hráči, 
kterým platí prohlídka do 25. 
září. V září obvykle není dost vol-
ných termínů a míst. Ordinace 
bere na danou hodinu maximál-
ně 8 lidí. 

   Týmy našich starších žáků U14 a 
kadetů U16 se zúčastní přeboru 
České republiky v této přes 130 
let staré ragbyové disciplině, ale 
nové v tom, že letos bude sou-
částí olympijských her v Riu.  
Možná, že se třeba právě některý 
z našich žáků dočká startu ČR na 
některých příštích OH. 

    Sedmičkové ragby je nasazeno 
do programu 31.OH v Rio de Ja-
neiro a 32.OH v Tokiu, pak Olym-
pijský kongres vyhodnotí efekt 
znovuzařazení ragby do progra-
mu.  S ohledem na délku obou 
turnajů (pouze 3 dny) - muži od 
6. do 8.    a ženy od 9. do 12. srp-
na -  a avizovaný velký zájem di-
váků je pravděpodobné, že ragby 
zůstane v programu OH i nadále. 

   Naposledy bylo ragby v progra-
mu v roce 1924, ale to bylo ragby 
o 15 hráčích. Turnaj ragby 
XV,pokud  by měl být součástí 
OH, by trval minimálně tak dlou-
ho, jak celé hry. 

Lékařské prohlídky Platby příspěvků 

   Výkonný výbor klubu upozor-
ňuje na povinnost platit příspěv-
ky. Řada členů je s platbami v 
prodlení a nemá ani snahu do-
hodnou si splátkový kalendář. 
VV už nadále nehodlá tolerovat 
záměrné bojkotování základní 
členské povinnosti a je připrave-
no podávat návrh okresnímu 
soudu na vydání platebního roz-
kazu členům, kteří dlouhodobě 
a bez snahy o dohodu o splát-

kách neplatí. 

   VV zároveň žádá všechny čle-
ny i rodiče, aby si zkontrolovali 
platby na webových stránkách 
klubu v sekci Klubové informa-
ce—Placení příspěvků a dlužné 
částky do konce června zaplatili, 
nebo s klubem uzavřeli dohodu 
o splátkách a splátkový kalen-

dář. 

 R a gb y  7 n a O H v  Ri u  

   Turnaj přeboru republiky se 
odehraje na hřišti Dragonu Brno v 
neděli 5.6. Náš tým je nalosován 
do skupiny  C se Spartou Praha a 
Petrovicemi. Ve skupině A hrají 4 
týmy: Říčany, Tatra Smíchov, Olo-
mouc a Plzeň, ve skupině B pak 
týmy Dragonu Brno, Přelouče a 
Rakovníka. 

   První zápas čeká naše kluky v 
11:24 se Spartou, druhý hrají až 
ve 13:48 s Petrovicemi a pak 
podle umístění a poměrně složi-
tého klíče.  

   V každém případě bude turnaj 
trvat poměrně dlouho a kluci si 
budou muset koupit oběd. Ten 
pořadatelé nabízejí za 80 Kč. Žá-
dáme rodiče, aby klukům potřeb-
nou částku na oběd dali, mnoho 
jiných možností stravování 
(kromě párků) v místě není. 

   Jede se vlakem, sraz k odjezdu 
je 5:45. Návrat domů se předpo-
kládá okolo 20. hodiny. 

P ČR 7´s U14 

P ČR 7´s U16 

   Kadeti hrají svůj turnaj přeboru 
republiky 7´s rovněž neděli 5.6.  
ve Zlíně. Kadeti mají ve skupině 
RC Olomouc a Tatru Smíchov. 
Další program turnaje záleží na 
umístění ve skupině. Turnaj sice 
začíná až ve 12 hodin, ale vlakové 
spojení je tak nevýhodné, že ne-
zbývá, než vyjet v 7 hodin. 

   Sraz k odjezdu je na nádraží ČD 
Havířov v 6:45 h. Na hřišti ve Zlí-
ně není možnost obědvat. V pro-
vozu je jen běžný bufet s párky. 

   Návrat domů stejným vlakem ze 
Svinova, kterým přijedou starší 
žáci, tedy v 19:48 h. 


