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HLEDÁME NOVÉ FUNKCIONÁŘE 

 Současnému výkonnému výboru 
končí funkční období a na březnové 
členské schůzi bude volen nový.  

 K tomu je ovšem také třeba, aby se 
na kandidátní listinu zapsali lidé, kteří 
budou ochotni a schopni vést klub po 
další funkční období, jehož délku stano-
ví členská schůze. Ta také stanoví po-
čet funkcionářů výkonného výboru, nej-
menší počet, který je pro vedení klubu 
možný, jsou tři, optimální počet je 5, ale 
výkonný výbor může mít i 7 nebo 9 čle-
nů. 

 V každém případě musí být zvolen 
předseda klubu, který je v našem přípa-
dě statutárním orgánem klubu. Další 
nezbytný funkcionář je sekretář, což je 
v podstatě výkonný ředitel klubu a tře-
tím nezbytným funkcionářem je hospo-
dář. 

 V našem klubu je v současné době 
pětičlenný výkonný výbor a ukazuje se, 
že jde o optimální počet, neboť zkuše-
nost ukazuje, že v současné době stě-
ží můžeme očekávat, že se najde více 
členů ochotných nějakou funkci 

Komentář k zimní přípravě žáků 

 Zkušenosti z minulých let ukazují, 

že ne všichni žáci docházejí v zimním 

období na tréninky. Někteří rodiče ar-

gumentují pozdní hodinou tréninků, jiní 

zase tím, že kluky tréninky v tělocvičně 

nebaví a podobně. 

 Faktem ovšem je, že tím trpí ti 

ostatní, kteří řádně trénují i v zimě. Ne-

ní rozdíl mezi  přípravou na hřišti a pří-

pravou v tělocvičně, každá něco trénu-

jícímu přináší ke zlepšení fyzičky, ob-

ratnosti a koordinace. Navíc máme pro 

tuto zimu hodiny ve výhodných ča-

sech. 

 A je ještě jeden důvod pro využívá-

ní tělocvičen: platíme je bez ohledu na 

to, zda trénujeme nebo ne! 

Přihlaste se za asistenty trenérů 

 Stálý nedo-
statek trenérů 
a asistentů ve-
de výkonný 
výbor klubu k 
výzvě juniorům 
a mužům, aby 
se přidali k tre-
nérskému sbo-
ru klubu jako 

asistenti současných trenérů žá-
kovských družstev od U6 po 
U12, případně U14. Potřebujeme 
také trenéry školních kroužků.  

 Výkonný výbor trvalou činnost 
asistentů odmění jednak promi-
nutím platby klubových příspěv-
ků, jednak určitými čtvrtletními 
finančními odměnami. 

 Zájemci později mohou na ná-
klady klubu absolvovat příslušné 
trenérské školení. Zájemci se při-
hlásí u sportovního ředitele Rad-
ka Klody (603 538 176). 

 

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU 

596 812 805,  605 373 239 

 

PROSINEC - BŘEZEN 
 

úterý  10:00 - 12:00 

   16:00 - 18:00 

a zodpovědnost za chod klubu 
převzít. 

 Je nutno zvolit i revizora, což 
je funkce nezávislá na výkonném 
výboru. Revizor kontroluje nejen 
zda je hospodaření klubu v sou-
ladu se zákony a vyhláškami, ale 
kontroluje i další věci, třeba do-
držování  stanov, řádů a směrnic 
RC. 

 Pro práci ve výkonném výboru 
je nezbytný věk 21 let a také ur-
čité zkušenosti v dané sféře čin-
nosti. Předseda a revizor musejí 
mít nejméně 30 let a u všech je 
podmínkou nejméně dvouleté 
členství v klubu. 

 Zapsat se na kandidátní listi-
nu uloženou v kanceláři sekreta-
riátu RC můžete do funkcí:  
Předseda, sekretář, hospodář, 
sportovní ředitel, člen VV pro 
mládež a rozvoj a revizor. 

 Více o této problematice též v 
minulém bulletinu: „Začíná vo-
lební kampaň.“ 



Stránka 2 

Poslední trénink žáků v tělocvičně na gymnáziu Komenského tomto roce je ve čtvrtek 

22.prosince. Na SPŠ Kollárova v úterý 20.prosince. N novém roce budou tréninky zaháje-

ny ve čtvrtek 5.ledna 2017. 

Účastníci soutěže: družstva hráčů RC Havířov 
od 15 let, jejich známých a kamarádů, a také 
pozvaná družstva Sokol Mariánské Hory, 
„Ternofirek“ apod. 

Zápisné za  hráče 50 Kč  

Registrace družstev od 17,15 do 17,40 hod. 

Rodiče prosíme, aby si sebou vzali trepky na 

přezutí. Při mikulášské zábavě budou v prodeji 

klubové suvenýry. Vstupné dobrovolné. 



Stránka 3 

HAVÍŘOVSKÁ ŠIŠKA -  informační bulletin pro členy a rodiče klubové mládeže. 
Vydává mediální komise RC Havířov jako občasník. Vyšlo 28. listopadu 2016 

Plesový výbor zve členy a příznivce 
klubu na XIV. ples XXI. století. Vstu-
penky budou v prodeji od 12. prosin-
ce. Plánek míst bude na klubových 
webových stránkách rovněž od 
12.prosince. Rezervace emailem na 
havirov@rugby-cz.com nebo telefo-
nicky. 

ZVEME NA PLES 2017 

Potřebujeme rodičovský výbor? 

 Byly doby, kdy jsme žádný rodičov-
ský výbor neměli, ale v době, kdy se 
sešla dobrá parta rodičů a neformální 
rodičovský výbor vytvořili, řada věcí, 
na které výkonnému výboru klubu ne-
zbýval čas nebo nestačily síly, dobře 
fungovaly. Od organizace zahranič-
ních zájezdů (Francie, Itálie, Polsko), 
přes organizaci letních táborů a sou-
středění, až po organizaci Dětských 
dnů.  

 Ovšem od doby, kdy dřívější před-
sedkyně RV paní Kamila Chromcová 
skončila, nemá výkonný výbor partne-
ra a pomocníka pro organizaci mimo-
sportovního  života dětí. Proto by-
chom byli rádi, kdyby se našli rodiče 
ochotní věnovat této věci čas. Najde 
se někdo? Rodičovský výbor prostě 
potřebujeme! 


