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LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY 

 Komise mládeže a legislativní komise České ragbyové unie (ČSRU) 
upozorňují na povinnost hráčů všech věkových kategorií absolvovat 
jednou ročně lékařskou prohlídku u TV specialisty. Týká se to i nej-
menších dětí, kterým  podle vyhlášky 391/2013 Sb. praktičtí lékaři ne-
smějí zdravotní způsobilost pro ragby potvrzovat.  

 Zajišťování prohlídek je věcí hráčů a rodičů hráčů. V možnos-
tech klubu také není zajišťovat dopravu dětí, přesto se pokusíme ale-
spoň o domluvu s rodiči, kteří své dítě na prohlídku povezou, o dopravě 
dalších dětí. 

 Naši hráči absolvují prohlídky ve dvou ordinacích, jednak v Marián-
ských Horách u MUDr. Prokopa, kde je prohlídka i se zátěžovým tes-
tem, tuto vstupní prohlídku musejí absolvovat všichni noví hráči, 
kteří ještě prohlídku se zátěžovým testem neabsolvovali. Platba za pro-
hlídku je 500 Kč. Prohlídky obvykle probíhají v pátek od 7 nebo 8 ho-
din. Termín prohlídky si domluvte s vrchní sestrou, telefon 737 869 
032. 

 Ti, kteří již vstupní prohlídku absolvovali, mohou pro další roční pro-
hlídku využít ordinaci v Karviné-Ráji, která má rovněž oprávnění k pro-
hlídkám pro sport, neprovádí však zátěžové testy. MUDr. Canibal ordi-
nuje pro sportovce ve středy od 13 hodin. Platba za prohlídku je 300 
Kč. Další informace a mapka je na vývěsce u sekretariátu RC.  

 Všechny další informace, které potřebujete k návštěvě lékaře, nalez-
nete na webových stránkách klubu v sekci Klubové informace-
lékařské prohlídky. Rodiče, kteří nemají přístup na internet, obdrží in-
formace v kanceláři sekretariátu RC ve sportovní hale. 

SUVENÝRY K VÝROČÍ 

 Připomínáme, že výbor klubu ne-
chal k 50.výročí havířovského ragby 
zhotovit několik docela povedených 
artefaktů od dámských a pánských 
polokošil a triček, přes butony a 
magnetky, až po šňůrkový batůžek a 
tzv. lanyard—klíčenku na krk. U po-
lokošil a triček baly snížena cena. 
Můžete využít příležitosti a synovi 
nebo dceři pořídit malý dárek k naro-
zeninám nebo třeba k vánocům. 

KADETI HOSTUJÍ V OSTRAVĚ 

 Jelikož nemáme dostatek hráčů 
v kategorii kadetů na ustavení sa-
mostatného týmu, budou naši ka-
deti hostovat v Mariánských Ho-
rách. S tím však souvisí nutnost 
zúčastňovat se alespoň jednoho 
společného tréninku s kadety Mari-
ánských Hor v Ostravě. Trénovat 
už budou třikrát týdně, z toho v 
pondělí a ve středu doma s našimi 
juniory. V pátek pak budou tréno-
vat od 17 hodin v Ostravě. 

 Hledáme proto nejlepší mož-
nost, jak kadety dopravovat do Os-
travy. Pokud by byli rodiče ochotni 
kluky vozit autem, budeme jim 
cestu proplácet. Podmínkou 
ovšem je, že vždy přiberou i další 
kluky tak, aby auto bylo plně obsa-
zené.  

 V každém případě bude klub 
hráčům proplácet jízdné autobu-
sem. 

 

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU 

596 812 805,  605 373 239 

 

ZÁŘÍ — LISTOPAD 

Pondělí 17:00  -  18:00 

 

úterý  10:00 - 12:00 

   16:00 - 18:30 
 

čtvrtek 16:00 - 18:30 
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Platby příspěvků  

 Poslední výzva a varování před bojkotem zá-
kladní členské povinnosti, kterou je placení pří-
spěvků, jednoho ze zdrojů financování, na kte-
rém závisejí dotace jak od města, tak od minis-
terstva školství tělovýchovy a mládeže, zůstala 

nevyslyšena.  

 Výbor klubu už nadále nehodlá neplnění trpět 
a přestože klubu výrazně vzrostou administrativní 
náklady na zasílání doporučených zásilek s doru-
čenkou dlužníkům, musí k tomuto kroku přikročit, 

aby mohl začít soudně vymáhat dluhy.  

 Současně dlužníky vyzývá, aby se vyhnuli pro-
blémům a na sekretariátu RC se ihned dohodli 
na splátkovém kalendáři a začali své dluhy splá-

cet.  

   VV zároveň žádá všechny členy i rodiče, aby si 
zkontrolovali platby na webových stránkách klu-
bu v sekci Klubové informace—Placení příspěvků 
a dlužné částky do konce září zaplatili, nebo s 
klubem uzavřeli dohodu o splátkách a splátkový 

kalendář. 

Do Polska nejedeme 
 Zájezd do Krakova na turnaj o Krakowski Ob-
warzanek letos nebude. Jednak mají v Krakově 
hřiště po rekonstrukci, jednak by se měl náhrad-
ně uskutečnit buď v Rabě Nižné nebo v Nowym 
Sączu, což nám trochu komplikuje situaci (vyšší 
náklady na dopravu). Avšak tou největší komplika-
cí je, že jsme zatím nedostali pozvání a nevíme, 
zda turnaj bude v našem soutěžním okně, to je 
24.září, jak bylo na jaře slíbeno ze strany Juvenie 
Krakov. 

 Další komplikací je, že pravděpodobně ne 
všichni naši žáci mají pas, což je komplikace, kte-
rou během dvou týdnů nepřekonáme. Bylo by pro-
to dobré, aby rodiče během zimních měsíců ne-
chali svým dětem pas vyřídit, počítáme se zájez-
dem do Krakova (případně i jinam, bude-li ze stra-
ny rodičů zájem) v květnu nebo červnu. 

Začíná volební kampaň 

 Výkonnému výboru klubu končí tříleté funkční 
období. K 11. březnu 2017 členové současného 

výkonného výboru a revizor účtů složí své funkce. 

 Členská schůze, kterou plánujeme právě na  
sobotu 11. března 2017, bude volební. Do člen-
ské schůze musíme sestavit kandidátku pro volby 
nového výkonného výboru a revizora. Výkonný vý-
bor proto dnem 3.října 2016 vyhlašuje oficiální 
volební kampaň, která skončí 22. února 2017. 
Během této kampaně se mohou členové klubu, 
za podmínky, že jsou členy klubu nejméně jeden 
rok a jsou starší 21 let, zapsat do kandidátní listi-
ny na funkce ve výkonném výboru klubu včetně 

funkce předsedy a na funkce revizora. 

 Kandidátní listina bude k dispozici v kanceláři 
sekretariátu klubu a zájemci o práci ve výkonném 
výboru se do listiny mohou kdykoliv zapsat s uve-
dením údajů: jméno a příjmení, rok narození a 

uvedou funkci, kterou mají zájem vykonávat.  

 Pokud členská schůze nerozhodne jinak, měl 
by  nový výkonný výbor mít 5 členů jako dosud a 
mimo výbor bude působit revizor, v jehož kompe-
tenci není jen kontrola hospodaření, ale také kon-

trola jiných činností klubu. 

 Pro výkon funkcí jsou nutné určité předpoklady 
a pro funkci předsedy a revizora také určité ma-
nažerské a profesní zkušenosti. Výčet funkcí, kte-
ré je třeba ve výkonném výboru obsadit, aby klub 

řádně fungoval: 

Předseda 

Sekretář-pokladník 

Ekonom– materiálový referent 

Sportovní ředitel-předseda TMK 

Referent pro mládež a rozvoj 
…… …………… ………… …………… …………… ………… …………… …………… ………… …………… …………… ………… …………… …………… ………… …………… …………… ………… …………… …………… ………… …………… …………… ………… …………… …………… ………… …… ……… …………… ………… …………… …………… ………… …………… …………… …………… …………… ………… …………… …………… ………… …………… …………… ………… …………… …………… ……….  

Revizor 

 Kromě výkonného výboru by se měla personál-
ně naplnit marketingová komise, která už musí 
začít v klubu fungovat, komise mládeže, která se 
má starat o fungování školy ragby, školní kroužky 
a školní ligu, letní tábory a má spolupracovat s 
rodičovským výborem při organizaci dětských 
dnů, Mikuláše a podobně. Nově musíme ustavit 
rodičovský výbor, který s odchodem paní Chrom-

cové prakticky přestal fungovat. 

 Výkonný výbor samozřejmě uvítá jakékoliv další 
pomocníky, kteří budou ochotni pomoci jako tre-
néři, vedoucí družstev, prodejci vstupenek, pořa-

datelé atd.  
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TERMÍNY TURNAJŮ ŽÁKŮ U8 — U12 

SO 10.09. 12:00 turnaj Olomouc   vlak 

SO 28.09. 10:00 turnaj Brno     vlak 

SO 01.10. 10:00 turnaj Havířov 

SO 08.10. 10:00 turnaj Olomouc   vlak 

SO 15.10. 10:00 turnaj Zlín     autobus 

SO 30.10. 10:00 turnaj Bystrc    vlak 

SO 05:11. 10:00 turnaj Ostrava - cestu zajiš-
ťují rodiče, další žáci jedou hromadně autobu-

sem (linkou) a tramvají s trenéry. 

TERMÍNY UTKÁNÍ OPM ŽÁKŮ U14 

NE 11.09. V 10:30 Vyškov - Havířov   vlak 

NE 18.09. V 10:00 Zlín - Havířov         os.auta 

NE 25.09. D 11:30 Havířov - Bystrc 

NE 02.10. V 11:30 Drag.Brno - Havířov  vlak 

NE 09.10. D 10:00 Havířov - Mar.Hory 

NE 16.10.     SF OPM 

NE 06:11. D 11:30 OPM  Bystrc 

D = doma, V = venku 

SF OPM = semifinále 1. bloku přeboru 

TERMÍNY LIGY KADETŮ U16 

SO 24.09. V    Sparta - MH    vlak 

SO 01.10. V    Rakovník - MH   vlak 

SO 08.10 D 11:00 MH - Petrovice  v Havířově 

SO 15.10. V    Dragon - MH    vlak 

SO 22.10. D 11:00 MH - Vyškov  v Ostravě 

SO 05:11. V    Říčany - MH    autobus 

SO 12.11. D 11:00 MH - Tatra     v Havířově 

D = doma, V = venku 

MH=Mariánské Hory (naši kadeti startují za MH) 

TERMÍNY LIGY JUNIORŮ U18 

SO 24.09. V    Sparta - HAV     vlak 

SO 08.10. D 13:00   HAV - Petrovice  v Havířově 

SO 15.10. V    Dragon - HAV    vlak 

SO 22.10. D 13:00 HAV - Vyškov  v Ostravě 

SO 05:11. V    Říčany - HAV    autobus 

SO 12.11. D 13:00 MH - Tatra     v Havířově 

 

D = doma, V = venku 

HAV = Havířov 

TERMÍNY 1. LIGY MUŽŮ 

NE 11.09. V 14:00 Dragon Brno B    os. auta 

NE 25.09. D 14:00 RC Bystrc    

NE 02.10. V 14:00 RC Olomouc      os.auta 

NE 23.10. D 14:00 RC Zlín 

NE 30.10. V  14:00 RC Vyškov B      os.auta 
 

D = doma, V = venku 

 Při vstupu do klubu vždy žádáme nové členy, 
případně rodiče, aby nám laskavě sdělili, pokud 
se  rozhodnou členství ukončit. Většinou se však 
nikdo neozve a sekretariát nebo trenéři jsou nu-
ceni hráče obvolávat nebo jim posílat SMS výzvy, 
aby se ozvali, mnohdy bezvýsledně. 

 Je to velmi nepříjemné, protože klub na zákla-
dě počtu zaregistrovaných hráčů přihlašuje svá 
družstva do soutěží, nebo hledá další klub pro 
vytvoření společenství, když nemá dost hráčů pro 
samostatné družstvo. Co ovšem dělat, když při-
hlásíme tým do soutěže a najednou v září zjistí-
me, že ten nebo onen na tréninky nechodí a ne-
víme, co vůbec zamýšlí. 

 Takový přístup je velmi neseriózní a působí 
klubu problémy, žádáme vás proto, abyste nám 
ukončení činnosti vlastní či svého syna sdělili 
emailem nebo SMS či telefonicky. 

 Na klubových stránkách jsme otevřeli novou sekci Ba-

zar, do které jsme přemístili všechny věci, které členové 

nabízejí k prodeji: Klubové informace—Bazar. 


