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KLUBOVÝ BULLETIN RC HAVÍŘOV LEDEN / ÚNOR Číslo 1/2017 

SEKRETARIÁT 

KLUBU  

596 812 805 

605 373 239 

úřední hodiny leden-

březen 

čtvrtek 

10:00-12:00 

16:00-18:00 

Můžeme být s rokem 2016 spokojeni? 

      Na jedné straně zcela urči-
tě, oslavy 50.výročí klubu se vy-
dařily, od lednového plesu, přes 
hned výstavy v kině Centrum a 
později v obchodním centru 
Elan až po vrchol v podobě me-
zistátního utkání Evropského 
poháru národů — mistrovství 
Evropy divize 2A s Chorvat-
skem, na které se přišlo v lijáku 
podívat zhruba 1400 diváků. 

 Na druhé straně přetrvává 
mnoho problémů, především 
nedostatek mladých trenérů a 
funkcionářů a také nedostatek hráčů ve všech družstvech. Což o to, 
zapsaných hráčů máme fůry, ale skutečně trénujících už tolik není a 
slabé hráčské kádry limitují klub nejen v soutěžích mládeže, ale hlav-
ně ve výkonnostním ragby dospělých, nedostatek hráčů byl také dů-
vodem, proč klub odstoupil z baráže o národní ligu a zůstal v 1.lize. 

 Další problém představuje neplnění základních členských povin-
ností, tedy aktivně se podílet na činnosti klubu, zúčastnit se členské 
schůze, řádně platit příspěvky a řádně trénovat. Ano, mnozí členové 
si rádi přijdou zatrénovat, ale už neradi zaplatí příspěvky. A málokdo 
udělá cokoliv navíc než musí.  

 Kapitolou samou pro sebe je laxní vztah ke společenskému životu 
v klubu a tomu, co obdivujeme třeba u anglických nebo francouz-
ských klubů, členové klubem žijí a pomáhají mu, jak se dá, také tím, 
že si kupují repliky klubového dresu, čepice, šály, trika a cokoliv, co 
klub prodává ve svém butiku. Podívejte se, kolik našich hráčů a členů 
hrdě nosí dres kdejaké cizí reprezentace nebo zahraničního klubu, 
ale když jim nabídnete klubové triko nebo jiný artefakt, s pohrdáním 
odfrknou, přece nebudu nosit havířovské triko! A tak nám většina vě-
cí, které jsme nechali ke klubovému výročí zhotovit, leží ve skladu. 
Stejně tak to dopadlo s velice povedeným loňským kalendářem.  

 Prostě řečeno, těžko může klub prosperovat, když se zájmy klubu 
nesetkají s potřebnou odezvou u členů. 

Za dva měsíce bude volební členská schůze 

   11. března bude volební členská 
schůze klubu, sejít by se měli všichni 
členové starší 15 let, aby zvolili nový 
výkonný výbor klubu a nového revizora 
a také určili směrování klubu na další 
období. Současný výkonný výbor apelu-
je na všechny členy, kterým na klubu 
skutečně záleží, aby se jednak jednání 

zúčastnili, konec konců budou 
rozhodovat o budoucnosti svého 
klubu, jednak zvážili možnost prá-
ce ve výkonném výboru nebo na 
postu revizora. 
 Kandidátní listina, do které se 
můžete zapsat, je v kanceláři 
sekretariátu RC. 
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Lékařské prohlídky 
   Všichni hráči, a týká se to i dětí od 
6 let, musejí absolvovat lékařskou 
prohlídku u TV specialisty. Podle 
vyhlášky 391/2013 Sb. nesmějí zdra-
votní způsobilost pro ragby potvrzo-
vat praktičtí lékaři .  

 Zajišťování prohlídek je věcí hrá-
čů a rodičů hráčů, ale v nezbytných 
případech se snažíme hráčům po-
moci alespoň sjednáním termínů 
prohlídek a organizačně. V možnos-
tech klubu není zajišťovat dopravu 
dětí, přesto se pokusíme alespoň o 
domluvu s rodiči, kteří své dítě na 
prohlídku povezou, aby přibrali  dal-
ší děti. 

   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 kontakty na pracoviště 
tělovýchovných lékařů a také tam 
najdete všeobecnou  instrukci k pro-
hlídce. 

   Naši hráči většinou absolvují pro-
hlídky u MUDr. Prokopa v Marián-
ských Horách, nově je možno absol-
vovat prohlídku rovněž u MUDr. Ca-
nibala v Karviné. Všechny kontakty 
jsou na našich webových stránkách. 

Foto na nové licence hráčů     
ročníku 2003 

   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.  K tomu však potřebu-
jeme aktuální fotografie hráčů. To 
proto, že hráčská licence bude slou-
žit 11 let a je jasné, že podoba hráče 
rozhodně nebude odpovídat dět-
ským letům.  

 V průběhu ledna a února se k 
fotografování dostaví, nebo pasovou 
fotografii (nebo fotografii 4(v)x3(š) 
cm s aktuální podobou doručí tito 
hráči: 

Alexandr Borůvka  Jan Hlaváč 

Natalie Parchanská Filip Plinta 

Klára Kokindová  Jan Kubik 

Dominik Ševčík   V. Tržický 

Dominik Kovács    

Miroslav Malík 

Rostislav Motyka 

Zimní kemp 2017 
Beseda – Chci hrát Ragby ve Francii? 

Základní informace pro účastníky 
Účastníkům z Ostravy, Havířova, Brna a Vyškova, bude zaslána jízdenka. Je 
však nutné oznámit nám způsob dopravy do 13. ledna na email:  

karelsevcik10@gmail.com 

Jízdenka bude k dispozici v předvečer odjezdu na místě odjezdu u stanoviš-
tě - Vlaková pošta Českých drah. 

Sraz pro tyto účastníky je 11:45 hodin na Hlavní nádraží v Olomouci, kde si 
vyberou jízdní kolo oproti vratné kauci (poškození) – 500 Kč nebo v případě, 
že budou mít vlastní jízdní kolo, tak 14:00 hodin v Hotelu IBIS 

Informace pro účastníky besedy na téma: 
Chci hrát ragby ve Francii 
Beseda proběhne v pátek 3. února od 18:00 hodin v prostorách Hotelu IBIS 
v Olomouci. 

Bližší Info naleznete v pozvánce. V případě zájmu jsme schopni zajistit uby-
tování/ snídani á 400,- Kč/ osoba v Hotelu IBIS, je však nutné nás informovat 
do 13. ledna na email: karelsevcik10@gmail.com  

Účastníci, kteří projevili zájem o testování pro případné zařazení do Spor-
tovního centra formování ve Francii, budou hodnoceni po sportovní stránce 
– jednotlivé testy, herní přístup, charakter osobnosti a celkový přístup 
k daným úkolům. 

Také bude posuzována jejich schopnost se adaptovat v cizím prostředí. 

Co sebou na Zimní kemp 
Sportovní oblečení pro trénink ve venkovním prostředí! 

Batoh, do kterého přibalte bidon (láhev na vodu), nepromokavou bundu, 
náhradní čepici a rukavice!!! 

Atletické tenisky pro venkovní běhání a přesuny mezi sportovišti a kopač-
ky - Případně tenisky do haly - turfy 

Spodní vrstva – elastické kalhoty, elastický nátělník, 2 x štulpny či ponožky 
do chladu, čepice, rukavice 

Střední vrstva – 2 x trenýrky, 2 x dres 

Horní vrstva – nepromokavá bunda bez zipů - (je únor a u ragby docela čas-
to prší ) 

Důležitá podmínka! 
Každý účastník akce musí umět jezdit na kole a respektovat svého animá-
tora při přejezdech  

Společenská část a Hotel 
Přezůvky – tenisky - Sportovní souprava, tričko, dres, něco v čem chlapci 
rádi spí, Tablety, telefony a jiné - Hotovost na drobné nákupy pochutin, ne-
ptejte se nás kolik. Odpověď bude znít, že kolik jim dáte, tolik utratí . 
 

Snažíme se být vždy pozitivní a vycházet hráčům i rodičům ve všem vstříc. 

Podporujeme individualitu každého účastníka. V rámci sportovní části kla-
deme důraz na pochopení probíraného tématu  

ve spojení s pozdějším praktickým použitím při utkání. Cílem není opakova-
ný dril, ale snaha naučit hráče samostatně myslet, jednat a nebát se otázek 
a následně reagovat na odpovědi. 

Zájemci obdrží podrobný program kempu  na sekretariátu 
RC Havířov 
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KLUBOVÝ NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ ZVEME VÁS NA KLUBOVÝ PLES 

 

 Náš klub už řadu let vydává nástěnné kalendá-
ře a výjimkou není ani letošní rok. Kalendář v tra-
dičním dvouměsíčním uspořádání podle grafické-
ho návrhu našeho klubového grafika MgA. Pavla 
Kozubíka je k nahlédnutí a zakoupení za 150 ko-
run na sekretaríátu klubu v Městské sportovní ha-
le. 

 Pokud nahlédnete do rubriky PLES na klubo-
vých webových stránkách, zjistíte, že už mnoho 
volných míst na letošní ples nezbývá. Dá se před-
pokládat, že podobně jako ten loňský, který byl 
součástí oslav jubilea klubu, bude i ten letošní br-
zy vyprodaný. Proto neváhejte a zarezervujte si 
místo.  
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PLATBY PŘÍSPĚVKŮ A DLUHŮ 

 Většina členů a rodičů žáků využívá nejvýhodnějšího způsobu platby klubových příspěvků formou ban-
kovního příkazu, přičemž získávají bonus (viz následující strana), ale u dospělých tuto formu platby využívá 
minimum hráčů. To také přispívá k tomu, že řada členů svou základní členskou povinnost neplní a někteří 
již dluží neuvěřitelné částky, které bude klub v letošním roce vymáhat soudně. Ovšem nějaký ten dloužek 
mají i ti, kteří řádně platí, většinou je to způsobeno nedopatřením. Žádáme proto všechny členy (rodiče 
žáků), aby si na webové stránce Klubové informace - Placení příspěvků zkontrolovali, zda něco nedluží. 
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HAVÍŘOVSKÁ ŠIŠKA -  informační bulletin pro členy a rodiče klubové mládeže. 
Vydává mediální komise RC Havířov jako občasník. Vyšlo 13. ledna 2016 


