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trochu historie (utkání s kanadským týmem na RC Tatra) 

              Platba licencí na rok 2017- čestná povinnost členů OBP. 
OLD BOYS PRAHA SPOLEK RUGBYOVÝCH VETERÁNU     
Č.ú.3699283/0300 ČSOB Na Moráni 3, Praha2 
Účet zároveň slouží k platbě záloh na zájezdy a podobně!                                                                        

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

                                              

------ NEJBLIŽŠÍ PROGRAM ------   

                                                                                                                                                                                                                

4.září pravidelná schůzka OBP rest. V Parku – Praha 9-schůzka je pro všechny zájemce, 
členy i nečleny. 
14.15.16.září turnaj Potsdam /Německo(NDR) 

2.října pravidelná schůzka OBP rest. V Parku - Praha 9 
7.října benefice Kamil Košina 55 na RC Iuridica-Chrášťany 
21.října utkání na RC IuridicA tým Rhondda Vets/Wales 
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AKCE 
PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD POTSDAM v září: 
 

 
 
 

  Zájezd na turnaj pořádaný k 30.výročí založení klubu Brandenburg Adler OB 
Potsdam do města Potsdam(NDR) mnozí tam byli v dalekém mládí,,,,,,,, 
Program pátek 14. 9. odpoledne odjezd Praha-Potsdam ubytování,poznávání   
                                      města 
                 sobota 15.9. dopoledne možnost prohlídky města či okolí 
                                         v 14h zahájení turnaje Potsdam,Hamburg/Dresden,OBP 
                                         od 16h možnost sledování místní rugbyové soutěže. 
                                         večer pozvání na III.poločas na hřišti. 
                  Neděle 16.9.odjezd Praha 
Přihlášky co nejdříve !!! mail: oldboysrugby@gmail.com, telefonicky(president,kapitán) či 
ústně  …. viz telefonicky 
Cena 1000,Kč(doprava,bydlení,turnaj)… pro členy OBP(licence) 
…………. jedná se o krátký zájezd (2 noci) kousek za hranice. Do Postupimi spousta nás 

jezdila v mládí jak s dospělými týmy tak ještě jako mládežníci. Tamní klub slaví 30 výročí 

založení old boys. Plánují malý turnaj za účasti 3 týmů. Kdo byl v Budapešti tak ví, že tento 

formát je vynikající. OBP podpoří finanční stránku a cena pro hráče bude 1000,-Kč.Na 

podzim nás čeká již jen utkání s Welšským týmem a benefice, proto je to jedna z mála 

možností jak si letos ještě zahrát. Prosím o rychlé přihlášení aby bylo možno zajistit počet 

míst v hotelu a dopravu. Děkuji.Koďas 

 
 

mailto:oldboysrugby@gmail.com
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http://www.rugby-potsdam.de/
https://www.google.cz/maps/place/Postupim,+N%C4%9Bmecko/data=!4m2!3m1!1s0x47a8f5cd843ad6b7:0xc565f8980baaec9b?sa=X&ved=0ahUKEwjR9rXUgNnVAhVLWBQKHc9cCpwQ8gEIjAEwDw


 
 

 

 

-----   PROBĚHLO ------ 
 

Zájezd Skotsko 25.5. - 1.6.2017 
          Po přípravě jsme se 25.5. sešli na letišti. Rozdány klubové trika s vyšitou vlaječkou a nápisem 
Scotland, zájemci si také mohli zakoupit pohárky s logem OBP, které nechal iniciativně vyrobit kapitán. Po 
delší době s námi také vycestoval do ciziny bývalý kapitán OBP a vynikající parťák a hráč Míra Němeček. 
Nastup do letadla proběhl v klidu…. Až nato, že Albert byl odveden policii a vyšetřován pro nedovolené 
ozbrojování (jedna nábojnice jako dárek od Gabriely Soukalové)… nástup ale za potlesku cestujících stihl. 
V Amsterodamu jsme se rozprchli po obrovském letišti. Jako náhodou se nás většina sešla v příjemné 
restauraci. Po příletu do Glasgow nás čekal autobus. Ten nás za cca 20 min odvezl k hostelu kde jsme 
vystoupili. Řidič dle doporučení od cestovních průvodců dostal od nás dýško a odjel. Ale ouha personál 
v recepci o houfu staříků hrajících ragby nic nevěděl. Viktor naštěstí zjednal po několika telefonátech na 
všechny možné osoby (vedení cestovky) nápravu a řidič se za zhruba za 30 min vrátil. Mezi tím zmizela 
však nějaká ta slivovička, koláče.  V tom správném hotelu o nás již věděli. Dvojice šli do malých pokojíčků a 
ostatní se rozdělili do dvou pokojů po11. Cesta k pokojům byla klikatá a dlouhá a na konci čekalo 
překvapení. Pokoje neměli okna! Všichni vyrazili poznávat hlavní město Skotska. Bydleli jsme takřka 

v centru a tak ke katedrále i Nekropolis bylo kousek ….. i vše ostatní bylo takřka v docházkové vzdálenosti. 
Hospůdek a podobných zařízení bylo kolem spousta. Druhý den po vydatné snídani vyrazila část vlakem 
k jezeru Lake Lomond a zbytek poznával město. Turisté dojeli vlakem do Balloch kde posvačili a 
zkonzumovali tekuté zásoby. A také vzpomněli na mládí a váleli sudy o stošest 
 

 
 Vyjeli parníkem na okružní jízdu zkontrolovat hrady a okouknout „chatičku“ Seana Conneryho alias krále 
Artuše. Ti co zůstali ve městě navštívili muzeum v přístavu, historickou loď, Sikhský chrám,ledovou jeskyni 
s hospodou a dva puby s českým pivem (Svijany, Staropramen). V restauraci si málem Martin L vyhlédl 
nového životního partnera (možná i dva) nebo spíše naopak, ze skotské strany to byla láska na první 
pohled a Martin prosil kamarády na kolenou ať ho tam nenechají. Nenechali. Druhý den procházka po 
městě, návštěva místního hřbitova (ty jsou ve Skotsku impozantní a narazili jsme na ně v každém městě), 
obchodních center, hospod. Odjezd autobusem proběhl v pohodě. Cesta zajímavou krajinou. Jenom 
v závěru, kdy řidič jel kvapem po úzkých vesnických silničkách byl trochu náročný na žaludek. Již při 
příjezdu do města jsme zahlédli Davida Jamiesona kamaráda a bývalého Sparťana a na čas našeho 
průvodce. Ubytování v centru St.Andrews bylo v malém hostelu kde pokoje v době příjezdu ještě nebyly 
volné. To přineslo komplikace když po návratu ze zápasu nastal chaos s ubytováním (pokoje po hodně 
lidech, vždy několik dvojic v jednom pokoji, cizí lidé v pokojích ,,,!!!!). Ubytování v Glasgow, St.Andrews, 
stejně jako v Edinburgu (trojpalandy) to bylo poučení pro organizátora(Koďas). O tom, že příliš velká 
snaha o co nejlevnější ubytování spolu s důvěrou v zprostředkovatele nemusí být vždy produktivní a 



 
 

zaručit levné ale přitom solidní bydlení. Tímto se všem za vzniklé nepohodlí a komplikace omlouvám. 
S odstupem času si však stále více říkám, že to ušlo a dalo se to vydržet.  

Madras LOYAL RC:OBP20:30 

Po uložení věcí jsme šli pěšky na zápas. Vedl nás David a šli jsme kolem nejstaršího golfového hřiště na 
světě kde rugbyové hřiště MADRAS LOYAL Rugby Club bylo v těsném sousedství. Skromné zázemí a suché 
hřiště vůbec nepřipomínající zelené skotské louky. Domácích bylo ne moc a tak si vyžádali pomoc Venci 
Šedivého, Alberta Pražáka a Jirku Pilného. Všichni se zapojili do boje na obou stranách. Odnesl to Jirka, 
který byl v cizím dresu po strážce s hráčem vlastního klubu zraněn (tržná rána). Musel být ošetřován a 
spolu s Čendou kterému chtěli utrhnout ucho po zápase navštívili místní zdravotní zařízení. Vše se ukázalo 
v pořádku. Akorát Čendovi přirostlo v noci ucho k polštáři a tak ho musel ráno odtrhnout (to ucho). OBP 
se ukázalo v dobrém světle a odehrálo perfektní utkání. Hlavně třetí řada a pokladač a utíkač Michal Juna. 
Díky jeho aktivitě pokládal i netradičně (rojník) Kosťa. Po zdravotních komplikacích také po delší době hrál 
Jirka Světlý a dobře. OBP zvítězilo na skotské půdě 20:30 . III. poločas byl zahájen jak jinak než skotskými 
pivy. Domácí nás pohostili skotskou specialitou. Pozvali nás k tradiční soutěži v pití piva o závod a byly 
také tvrdě poraženi. V průběhu večera začalo pršet (jediný náš déšť ve Skotsku) a tak jsme i přesto, že se 
domácí vypařili pryč, zůstali a dali ještě pár piv. Po návratu nastal již zmíněný chaos s bydlení. Přesto 
mnozí odešli ještě na  

 
jedno. Druhý den jsme takřka organizovaně pod vedením Davida odešli na prohlídku města. Postupně  
jsme prošli Old Course nejstarší golfové hřiště na světě, byla neděle a tak byla možnost se projít po 
světoznámém pažitu. Jen den před námi tam kráčel a hrál bývalý president USA Obama. Na břehu moře 
jsme při odlivu došli k vodě, kde se několik odvážlivců vykoupalo. Přes město okolo školy kde studoval 
princ Wiliam jsme prošli ke zřícenině hradu a katedrály a do starého města. Po prohlídce pamětihodností 
jsme se rozptýlili do osvěžoven. Navštívili jsme hospodu, která byla vyhlášena v roce 2014 za nejlepší ve 
Skotsku. Na prý nejlepší fisch and chips na světě jsme zašli tam kam chodili princ Wiliam s Kate. Večer 
někdo do restaurací, jiní poseděli v společenské místnosti hostelu (někteří zde i spali!?) 
Odjezd do Edinburgu přes hrad Blair Castle, v místní turistické atrakci jsme si prohlédli zařízení hradu, jeho 
historii i současnost. Návštěva Blair Atholl distillery. Ve dvou skupinách jsme absolvovali prohlídku spolu 
s výkladem, jak vzniká whisky, jak se míchá a mnoho zajímavostí. Na závěr jsme dostali k ochutnání 
stopičku. Gumba zde zakoupil lahev s obrázkem vydry k příležitosti narození dcery Zuzanky. Podle 
posledních zpráv se mu přes mnohá úskalí podařilo lahev dovézt domů a zakopat. Tak snad při příležitosti 
jejích 18tých narozenin si vzpomene, kde kopal.  

 



 
 

Ubytování v Edinburg bylo také v hostelu. Dvojice bydleli v hotelu o 50 m vedle. My všichni zbylí v jedné 
místnosti. To se povedlo jedině proto, že jsme měli trojpalandy. Pro ty kdo neznají o co se jedná tak to 
jsou 3 (slovy tři) postele nad sebou. Během volna jsme se všichni rozprchli za svými zájmy. Velká skupina 
vyrazila přes město až do přístavu, kde kotví loď Jejího Veličenstva Britannia. Prohlídka spolu s českým 
výkladem to byl velký zážitek. Prohlídka města, Edinburgského hradu spolu se skotskými korunovačními 
klenoty a několika specializovaných muzeí. Návštěva Skotského národního ragbyového stadionu 
Murrayfield. 

   

Zde se bohužel nepodařilo zajistit organizovanou prohlídku ale na trávník a do fanshopu (kdo to jen 
kupoval ty tanga se Skotskou vlajkou??) jsme se dostali. Na zápas jsme odjeli tramvají jedinou městskou 
linkou. Klub Forrester RC sídlí v areálu vysoké školy. Protože byl pracovní den tak se hráči soupeře scházeli 
pomalu, nakonec jich bylo dost a bylo vidět, že rugby umí a někteří jen těsně překročili limit pro vstup 
mezi veterány. Utkání bylo bohaté na pětky. Na začátku nás soupeř přehrával a začal být dost 
sebevědomý. My jsme ale shodili únavu a k překvapení soupeře jsme byli ve hře rovnocenný soupeř. 
Výborně hrál zase Michal Juna a také Standa Mrlík!! Ten spolu s moravskými parťáky Zbyňkem Václavíkem 
a Lacem Smičkou dost podstatně vylepšili herně náš tým. Děkujeme za výpomoc. Na některých se již 
objevila únava z absolvovaného programu a drobná zranění. Výsledek 40:30. V průběhu obou zápasů a po 
celou dobu zájezdu fandily a byly nám podporou dámská skupina Romana, Ilona, Míša, Hanka, Zuzana. Jak 
už to bývá měly to někdy těžké. Po zápase nás čekalo občerstvení. Skotové taky šoupli pár plastových 
džbánků piva.  Přišlo taka překvapení pro nováčky …. Ochotní domácí vyvalili obrovskou káď a napustili 
cca 40 cm vody. Ještě ochotnější kamarádi a spoluhráči posbírali po okolí staré kopačky, vysypali 
odpadkové koše, došli pro zbytky do jídelny …. Bylo připraveno koupání pro nováčky. Zbyněk Václavík, 
Michal Juna a Michal Kadečka prodělali za dozoru kapitána Pošíka a celého mančaftu svůj nováčkovský 
křest. Návrat do hostelu trošku dobrodružný neboť po určité hodině nejezdí tramvaj a jízdní řády nějak na 
zastávkách nejsou. Dorazili však všichni. V den odjezdu přijel autobus a účastníky (5 osob zůstalo déle) 
Romana musela bohužel odjet dříve(vše ale dobře dopadlo) odvezla na letiště. Zpáteční let proběhl bez 
větších komplikací. 
Zájezd skončil bez nějakých větších a podstatných problémů. Je však třeba aby se přípravě případných 
dalších cest věnovalo více lidí. Čekám na Vaše návrhy a pomoc při přípravě a organizování dalších cest Old 
Boys Praha . zapsal a Všem účastníkům děkuje Koďas/Kodytek V. 
---------------------------------------------------------------------------------------                      
 

  Příloha: textový a obrazový deník Hanky…… 

                   

…… kdokoliv má jakýkoliv text, foto či vzpomínku může ji zaslat na mail a bude zveřejněna 

 

                                          INFO sestavil Kodytek V. 
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