
 
 

                                                                                                            

                                  INFO č .  240/ročník- XXIX 
                                                                                                             květen  -   2017     
                                                                                                                                    ww.oldboysrugby.cz

                                                                                                                             facebook old boys rugby 

                                                                                

   ….. trochu historie ……. 2006 Čechy-Morava 

              Platba licencí na rok 2017- čestná povinnost členů OBP. 

OLD BOYS PRAHA SPOLEK RUGBYOVÝCH VETERÁNU     
Č.ú.3699283/0300 ČSOB Na Moráni 3, Praha2 
Do konce března 2017 ….  !!!!! 
Účet zároveň slouží k platbě záloh na zájezdy a podobně!                                                                        
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

                                              

------ NEJBLIŽŠÍ PROGRAM ------                                                                                                                                                                                                                           

Květen          25.5. zahájení zájezdu OBP do Skotska 
Červen          9.-10. Staropražská šunka -HAM 2017 
 
                                                      

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fimages%2Fsklady%2Fnase%2Fnase8390.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fprirucni-pokladny%2F&docid=Slyjyk7Q0oB0xM&tbnid=dX9SdRswwrH_iM%3A&vet=1&w=800&h=700&bih=620&biw=1366&q=pokladna%20%20obr%C3%A1zek&ved=0ahUKEwj-4byB4_PQAhXlBsAKHXQzCCoQMwhJKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fimages%2Fsklady%2Fnase%2Fnase8390.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fprirucni-pokladny%2F&docid=Slyjyk7Q0oB0xM&tbnid=dX9SdRswwrH_iM%3A&vet=1&w=800&h=700&bih=620&biw=1366&q=pokladna%20%20obr%C3%A1zek&ved=0ahUKEwj-4byB4_PQAhXlBsAKHXQzCCoQMwhJKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fimages%2Fsklady%2Fnase%2Fnase8390.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fprirucni-pokladny%2F&docid=Slyjyk7Q0oB0xM&tbnid=dX9SdRswwrH_iM%3A&vet=1&w=800&h=700&bih=620&biw=1366&q=pokladna%20%20obr%C3%A1zek&ved=0ahUKEwj-4byB4_PQAhXlBsAKHXQzCCoQMwhJKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fimages%2Fsklady%2Fnase%2Fnase8390.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fprirucni-pokladny%2F&docid=Slyjyk7Q0oB0xM&tbnid=dX9SdRswwrH_iM%3A&vet=1&w=800&h=700&bih=620&biw=1366&q=pokladna%20%20obr%C3%A1zek&ved=0ahUKEwj-4byB4_PQAhXlBsAKHXQzCCoQMwhJKCMwIw&iact=mrc&uact=8


 
 

 
 
 
 
 

                     

------ V PŘÍPRAVĚ ------

                                               

INFORMACE  O STAVU PŘÍPRAV –SKOTSKO 2017  

Účastníci obdrží podrobnější itinerář v infu č.4 - Skotsko  

Program je na 90 % dohodnut. Prohlídka a seznámení s Glasgowem. Přesun do historického města 

St,Andrews kde navštívíme nejstarší golfové hřiště na světě, prohlédneme katedrálu a historické centrum 

města. Velmi stará universita kde se seznámili princ William s Kate a kam jezdí královská rodina na 

proslulé fisch and chips. Prohlídku a zápas zajištuje bývalý hráč Sparty David Jamieson. Při přesunech 

navštívíme palírnu skotské whisky v Pitlorchy a nakoukneme na skotskou vysočinu. V Edinburgu 

sehrajeme druhé utkání a prohlédneme skvosty města. 

Program :   25.5. přílet do Glasgow, ubytování, seznámení s městem 
                     26.5 volný den, prohlídka města, výlet 
                     27.5 přejezd do St.Andrew. s zápas s místním týmem 
                     28.5, volný den, prohlídka města a okolí 
                     29.5. přejezd do Edinburgh, palírna, výlet do okolí, prohlídka města 
                     30.1, prohlídka okolí, večer zápas s místním týmem 
                     31.5 volný den, výlet do okolí 
                       1.6. rozloučení s městem, odlet 
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8.- HAM 2017 – Staropražská šunka 9.-10.6.2017 

místo konání - RC Petrovice 

                                          

•              

Přihlášeno 6 zahraničních a 2 tuzemské týmy. Turnaj proběhne na RC Petrovice 10-16h dne 10.června 2017. 
Zahajovací a závěrečný večírek stejně jako loni v Smíchovském pivovaru v pátek 19,00 a v sobotu 19,30 rest. Rohlík 

areál ČT na Kavčích horách. Všichni hráči, členové, příznivci jsou zváni na zahajovací a 
závěrečný večírek a samozřejmě na hrací den 10-17 na RC Petrovice  

Organizační výbor hledá pomoc v těchto záležitostech: 
1/ zapisovatel výsledků a pomocník s agendou při řízení turnaje dne 10.5. od 10,00 do 16,00 
2/ 2-3 ochotné řidiče, kteří budou k dispozici s autem v hrací době k případným potřebám turnaje (doprovod na 
ošetření, odvoz potřebného třeba na večírky) 
3/ 5-7 ochotných lidí, mohou to být hráči, kteří pomohou v sobotu od 8,00 se stavbou malých stanů a pomůžou 
s organizací na hřišti.      
  BUDE ZASLÁNA HLÁŠENKA    
Účastníci:  
              Malta Marauders / Malta 
              Dynamiters Hamilton / JAR 
              Les Gros Moignons / Fr. 
              Old Boys Moldova / Moldávie 
              Old Boys Terano / It. 
              XV Sans Q Chambéry / Fr. 
             MSO /Morava 
             OBP 
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-----   PROBĚHLO ------ 
Memoriál ing.Miloše Dobrého – Olomouc 20.4 

OB Olomouc:OBP35:15,MSO:OBP10:10 –  

 Turnaj:1.OB Olomouc 2.OBP 3. MSO 
Zpráva kapitána Vládi Pošíka : …. 
 Ahoj Láďo posílám, Ti, zápis z Olomouce. Prosím doplnit některá jména. Díky Poša  

Po zimní přestávce jsme se zúčastnili prvního turnaje v Olomouci. Už setkání na hlavním nádraží naznačovalo, že 
jedeme na turnaj v dobrém složení (20 hráčů a 1 fanynka). 
V Olomouci nás doplnili další borci z Brna a okolí, takže nás do hry bylo dost a lajna byla také početná. 
V úvodním utkání proti nám nastoupili mladíci z Olomouce a vývoj utkání pro nás byl dobrý. Ujali jsme se vedení (a 
to i díky naší omladině), které vydrželo až do začátku druhé půle, kdy nám soupeř několikrát pronikl naší obranou, i 
tak jsme drželi hru a závěrečné skóre bylo 3:5 v náš neprospěch. 
Do druhého utkání jsme nastoupili proti Orlům a díky našemu omlazenému týmu jsme uhráli remízu. 
Z turnaje si odvážíme stříbrnou medaili. (Také nás mohl posílit i další hráč, ale ponechal si kopačky „v kabele“, příště 
prý už nastoupí do hry.  
Tradiční třetí poločas proběhl v klubové atmosféře i když byly drobné výpadky v zásobování. Cesta do Prahy 
proběhla v pohodě a nikdo se nám neztratil.  
Děkuji všem za účast a předvedenou hru a těším se na další zápas  
Rugby zdar 
Póša 

 
Hrali:1. Lhotak2. Jersak3. Kadecka4. Loffler5. Pošik6. Pech7. Malina 8. Juna Michal9. Pražak Albert10.Vesely 
Martin11. Marek Martin12. Dubovský Dan13. Sudek Petr 14. Štěpánek15. Vyterna16. Turek17. Prachař18. Jaroš 
19. Kapetanovič20. Štrincl21. Maixner22. Janek  
LajnaČížek + doprovod, Zatloukal + Jaruška, Kocourek 
Omluveni LabskýKoďasPilnýPaťakPávSlavičekSvetlýJágrZeiner 
 
 
 



 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     

Pravidelná schůzka OBP 1.5. - Svátek práce 
 
 …. protože pravidelná schůzka vyšla letos na 1. Máj byla docházka žalostná (v míru) dostavila se pouze Hanka a president 
(ten z povinnosti). Ani jeden z nich pravděpodobně neřeší ani Svátek práce ani 1.Máj a tedy Lásky čas ….. Dali si kafe a 
limo ,pokecali a šli domů …. 
… proto kopíruji některé úkoly a podněty z minula…. 
-HAM 2017,MV zajistil termínově i obsahově místo zahaj. večírek - Smích. pivov. a závěrečného Rohlík,  
-trvá úkol navrhnout změnu barvy klubového trika ( nyní černá)na delší období.... !!! 
-na Beach budeme reagovat dle vývoje situace ….. došlo k změně místa konání :Braník 
Přítomni Hanka,Kodytek 

 

---------------------------------------------------------------------------------------                       
 

Mezinárodní turnájek OBP-konaný na RC Petrovice 

OBP: Old Avezzano/French Archibald Bearn 10:5 
 

 

Hráli: Ander,Dubovský,Jankovič+3,Jaroš+1,Jersák,Juna,Kadečka+1,Kapetanovič,Labský+1,Lažanský,Lhoták st.,Lhoták 

ml.,Löfler,Maixner,Malina,Michalička+1,Nakládal,Pátek,Paťha+1,Pech,Pošík+1Marek+2,Prachař,Pražák.Růžička,Slaví

ček+3,Turek+1,Veselý+4,Vlček,Vyterna,Štěpánek+1 

Lajna:Čížek,Hlaváč,Říha,Syrový,Fürst,Šulák,Kodytek,(oml.Jágr,Zeiner,Pilný,Páv,) 

http://uherak.rajce.idnes.cz/Petrovice_13.5.2017/
http://uherak.rajce.idnes.cz/Petrovice_13.5.2017/
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Viktorovi se podařilo sjednotit dva termíny návštěv francouzského a italského týmu do jednoho a to 13.5. 

Martin Veselý vyjednal podmínky na RC Petrovice a byl z toho naplánovaný malý turnájek. Z toho nakonec 

sešlo neboť Francouzi již přijeli v menším počtu (14) a své také udělala česká pohostinnost, levné pivo a 

pohodlný hotel (k utkání pouze 6 hráčů). Cizinci se tedy spojili do jednoho týmu a bylo z toho utkání 2x20 

+1x15 minut. S rozhodčími byl zpočátku problém neboť Unie má velký nedostatek soudců a soutěže pořád 

probíhají. Nakonec se dostavili 2místní pomezní + ml. Pešl a Erika. Ta odpískala celé utkání. Zpočátku staří 

playeři nechtěli respektovat současné trendy rozhodování. Nakonec se vše ke spokojenosti všech 

urovnalo a bylo to perfektní. K utkání se dostavilo 32 hráčů (VELKÁ POCHVALA). Postavili jsme 2 XV 

s jedním náhradníkem a lingvinistu (italština) Michala Pátka jsme „zapůjčili“ Italům. Utkání vyrovnané a 

docela tvrdé což u Italů překvapilo. Neodpustili si však nějaký nefér zákrok což ale naši borci zvládli. My 

jsme pokládali 2x. Do hry se zapojilo mnoho nových tváří,  

které ani kapitán a ani pisatel tohoto článku zatím nedokáží identifikovat. Je ale velkým potěšením že je 
dostatek hráčů. Snad to tak bude i na HAM 2017 (10.6.) kdy nás čeká 5 utkání a některé týmy požádali o 
posilu. Jako diváka mne potěšilo několik dalekonosných přihrávek Čendy, přihrávek kapitána i položení 
Alberta(rojník !!). V utkání nebylo slabých výkonů, pouze jedna nejmenovaná útokovka měla „smůlu“ na 
jemu adresované přihrávky. Snad jeho svěřenci neslyšeli: “kdo neumí učí“. Ale díky těm zkušeným a tedy i 
díky této útokovce zapadli všichni noví hráči perfektně do týmu.  Byla to dobrá příprava na zájezd i Šunku.  

                         

 

 

 

                  INFO sestavil Kodytek V. 
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