
 

 

 

 

Obsah : 

 Lékařské prohlídky 

 Placení příspěvků 

 Tréninkový rozvrh 

 Termíny utkání 

 Různé informace 

 Sazebník příspěvků 

2018 

 Slevy z příspěvků 

 

 

 

 

 

KLUBOVÝ BULLETIN RC HAVÍŘOV BŘEZEN / DUBEN Číslo 1/2018 

SEKRETARIÁT KLUBU  

596 812 805 

605373 239 

úřední hodiny    
duben-červen 

úterý a čtvrtek 

10:00-12:00 

16:00-18:00 

Pokračujeme ve vydávání bulletinu 

 Vede nás k tomu problém s komunikací s hráči a hlavně s rodiči 
dětí, kdy jsme v podstatě bez zpětné vazby. V loňském roce jsme edi-
ci bulletinu přerušili, když jsme zjistili, že nemáme na informace uve-
dené v bulletinu žádnou reakci, že se dost rodičů diví, že něco měli 
udělat a tvrdí, že se to nedozvěděli. Přitom všechny podstatné a dů-
ležité informace vždy byly v bulletinech a jsou na webových strán-
kách!  

 Jedním z možných řešení by bylo svolávat rodiče na schůzky, ale 
to nechceme u banálních záležitostí, víme, že čas je drahý, na druhé 
straně když vás oslovíme prostřednictvím bulletinu, očekáváme, že 
zareagujete. 

 Palčivým problémem jsou nyní dvě věci, které je třeba vyřešit oka-
mžitě, ale o tom se dočtete níže. 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY PLATBY PŘÍSPĚVKŮ 

 Vyhláška č.391/2013 Sb. jedno-
značně určuje povinnost hráčům 
ragby bez rozdílu věku absolvovat 
jednou ročně lékařskou prohlídku v 
ordinaci tělovýchovného lékaře. In-
formace o ambulancích TV lékařů 
jsou na klubových webových strán-
kách v rubrice Klubové informace—
Lékařské prohlídky. Tamtéž je jed-
nou měsíčně aktualizovaný seznam 
hráčů s datem jejich poslední lékař-

ské prohlídky. 

 Mít přehled o termínu prohlídky 
a zajistit si prohlídku v potřebném 
termínu, je jednoznačně povinností 

hráčů a jejich zákonných zástupců. 

 V sobotu 7.dubna začíná sezóna 
starším žákům U14 a kadetům 
U16. Hráče, kteří do té doby nebu-
dou prohlídku mít, rozhodčí nepustí 
na hřiště. Důsledkem, pokud vůbec 
bude tým schopen nastoupit s po-
voleným minimem hráčů, bude pod-

statné oslabení týmu a porážka. 

 Stanovy klubu mj. určují  členské 
povinnosti a práva. Základní povinnosti 
jsou tři: řádně absolvovat přípravu a 
utkání, tedy řádně docházet na trénin-
ky a zápasy, účastnit se důležitých jed-
nání, hlavně výroční členské schůze, 
což platí pro členy nad 15 let, a řádně 
platit příspěvky jak jsou schváleny nej-
vyšším orgánem klubu členskou schů-
zí. Mimochodem příspěvky jsou od 

roku 2012 na stále stejné výši. 

 Špatné zkušenosti s platbami „z 
ruky,“ vedly výkonný výbor klubu ke 
stanovení možnosti platit na účet RC  
trvalým příkazem, a to dokonce s boni-
fikací, kdo platí na účet, tomu jsou pro-
minuty dvě měsíční platby. Přesto se 
stále potýkáme s problémem, že řada 
plátců na platby zapomíná a neplatí. 
To vede výkonný výbor k opatření, že 
od roku 2019 se budou příspěvky pla-
tit výhradně z účtu s jedinou výjimkou 
u těch, kteří nemají účet u banky zří-

zen. 

 Přehled plateb je na webových 

stránkách v sekci klubové informace. 
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Změny v úrazovém pojištění 

 Od loňského roku změnila Čes-
ká unie sportu (ČUS) poskytovatele 
úrazového pojištění, vrací se k po-
jišťovně Kooperativa a to znamená 
změnu ve vyplňování tiskopisu 
„Oznámení úrazu.“ U tiskopisu se 
vyplňuje jen první strana, 2.strana 
je určena pro zprávu lékaře. Nebu-
dou se tedy přidávat kopie lékař-
ských zpráv, jak tomu bylo u hláše-

ní VZP. 

 Úrazy, ke kterým došlo před 
1.lednem 2017 a požadavky na 
odškodnění trvalých následků, se 

uplatňují nadále u VZP. 

Kalendáře se slevou 

 Klub vydává každoročně nástěn-
né kalendáře, obvykle s listy na dva 
měsíce. Letos vydal kalendář  mě-
síční  a  kromě   toho i kalendář 
stolní. Ten má kalendárium čtrnác-

tidenní. 

 Zůstalo ještě několik posledních 
exemplářů, které se prodávají s 
poloviční slevou za 100 a 50 Kč. 

Prodej klubových suvenýrů 

 Podobně jako fotbalové a hoke-
jové kluby máme svůj butik se su-
venýry i my. Jednak chceme poskyt-
nout naším členům šanci nosit ob-
lečení  polokošile a trička se znaky 
klubu, ale také možnost koupit si 
další věci, kterými  mohou svou 
příslušnost ke klubu prezentovat. 

 Tak jsme v roce 2016 v jubilej-
ním roce klubu vydali celou řadu 
suvenýrů a nabídku postupně rozši-
řujeme. V loňském roce jsme na-
bídku rozšířili o propisku s gumo-
vým hrotem k ovládání dotykových 
zařízení a klíčenku se svítilnou s 
LED diodami. 

 Klubový Shop neprodává jen 
tuzemským zájemcům, letos jsme 
prodali várku suvenýrů dokonce 
zájemci ze Spojených států.  

 Nejnovější produktem je příruční 
skládací nákupní taška s logem 
klubu za 100 Kč. Zakoupením i 
malého suvenýru pomáháte klubu 
finančně. 

Prodej vyřazených dresů 

 Jedinečnou šanci k zakoupení 
tréninkového dresu doslova za pu-
sinku mají hráči od mužů po starší 
žáky. Výkonný výbor klubu totiž v 
souvislostí s pořízením nových hra-
cích sad dresů rozhodl vyřadit staré 
sady a dát je do prodeje za jednot-
nou cenu 30 Kč. Dresy jsou k do-

stání na sekretariátu RC  

Klub rozdá rozcvičovací trička 

 Je běžným zvykem, že se týmy 
před utkáním rozcvičují v tričkách, 
většinou s reklamou sponzora. Ny-
ní klub starší trička rozdá hráčům 
pro trénink nebo pro jakýkoliv jiný 
účel. Ale má to háček, obdrží je 
pouze ti hráči, kteří plní základní 
členské povinnosti. Mají alespoň 
75% docházku na trénink (s při-
hlédnutím k řádným omluvám), 
zúčastnili se výroční členské schů-
ze (hráči od 15 let nahoru) a mají 
zaplaceny příspěvky podle kalendá-

ře úhrad směrnice EK 1/2018. 

Poskytněte klubu finanční dar 

 Jistě víte, že pokud poskytnete 
finanční dar spolku, charitativní 
organizaci  apod. můžete si v roč-
ním vyúčtování daní odečíst z daňo-
vého základu. 
Dar můžete 
samozřejmě 
poskytnout i 
sportovnímu 
klubu, nebo 
můžete spon-
zorovat kon-
krétního spor-

tovce. 

 Základní podmínkou toho, abys-
te mohli daňový odpočet uplatnit, 
je, že celková výše darů, které jste 
poskytli v daném zdaňovacím obdo-
bí (tedy za kalendářní rok) dosáhla 
alespoň tisícikoruny nebo přesáhla 
dvě procenta vašeho původního 
daňového základu. Shora je výše 
daňového odpočtu omezena pat-
nácti procenty původního základu 
daně. Co darujete nad tento limit, 

už odečítat nelze. 

 Klub darované peníze využije na 
běžnou činnost nebo na nákup vý-
stroje či tréninkových pomůcek, 
peníze se v klubu rozhodně neztra-

tí.  

Turnaje děvčat U17 

 Problém co s děvčaty, která ješ-
tě nemohou hrát za ženy a už ne-
mohou hrát v kategorii chlapců ka-
detů U17, vyřešila komise ženské-
ho ragby ČSRU zřízením soutěže 
pro dívčí společenství. 

 Dívky U17 (ročníky 2001-
2003) startují v družstvu 7’s  spole-
čenství severní Moravy. Ve výše 
uvedených termínech se konají tur-
naje, kterých se zúčastní družstva: 
Severní Morava (Havířov, Marián-
ské Hory, Olomouc), Jižní Morava 
(Bystrc, Dragon, Zlín), Čechy P 
(Petrovice, Říčany, České Budějovi-
ce), Čechy T (Tatra Smíchov, Spar-
ta, Praga, Slavia, Přelouč,Hradec 
Králové, Vrchlabí). Termíny turnajů:  

7.4. Praha -Tatra  11:00 

1.5. Havířov    zatím neurčeno 

9.6. Bystrc    zatím neurčeno 

16.6. Praha-Slavia  zatím neurčeno 
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Ples 2019 bude v Dělnickém domě 

 Každý rok se potýkáme s tím, že někteří rodiče 
z různých důvodů neposílají děti v zimě na trénin-
ky do tělocvičen. A netýká se to jen dětí, i někteří 
starší hráči prostě v zimě netrénují, ale soutěže za 
pár dnů začínají  a je nejvyšší čas začít s přípra-

vou! 

 Kdy a kde se trénuje, vidíte výše. 

Nejvyšší čas začít trénovat 

 Po připomínkách plesajících k dost stísněným 
prostorám v kulturním domě v Těrlicku se plesový 
výbor rozhodl uspořádat  ples v roce 2019 opět v 
Dělnickém domě v Horní Suché, kde se plesajícím 

tak líbilo při plesu k 50.výročí klubu. 

 Ples bude v sobotu 16.března 2019 a místa si 

můžete rezervovat třeba hned. 

 



Stránka 4 

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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HAVÍŘOVSKÉ RAGBY -  informační bulletin pro členy a rodiče klubové mládeže. 
Vydává mediální komise RC Havířov jako občasník. Vyšlo 28. března 2018 


