
 
 

                                                                                                                                

INFO č .  245/ročník- XXIX 

                                                                                              listopad-   2017     
                                                              ww.oldboysrugby.cz                  facebook old boys rugby 

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

              Platba licencí na rok 2018- 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!                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

                                                               

 …. Historie……. utkání na RC Tatra OBP:? 

          

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

LISTOPAD 

24.listopadu 25.společenský večer s partnerkami 
                          2018 ……. 
19.20.21.leden Šumava…… 
Oslavy 30.let OBP 
Zájezd( Itálie či Francie či jinam? 
                         2019  …….. 
Japonsko ??? 
 

……………………… podrobněji : 
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25. společenský  večírek OBP s 
 partnerkami……  
        24.11.2017 v 19h viz  POZVÁNKA 

 

 

                      PŘIHLÁŠKY !!!! 

18. setkání milovníků zimních sportů na Šumavě – 
leden 2018 
Viz.  INFO 244 ………!!! 
Kapacita je bohužel naplněna ….. !!!  probíhá jednání s Rudou 
Paulíkem o možnosti rozšíření ………!!! 
Další zájemci budou v případě možnosti přijati dle datumu došlých 
rezervací …….. 
- přihlášky + zálohu á500Kč mailem na obprugby@gmail.com a na účet  
zatím přihlášeni 29.10.2017:   Pošík, Löfler, Kodytek, Pech,=pokoj,          
Albrecht+1=pokoj,Cetlová+1=pokoj,Lhoták+1=pokoj 
Vokurka,Iva,Tánička,Volavka=2pokoj,Olič=7míst=2xpokoj,Vemola=pokoj  
 CELKEM : 22osob=9pokojů 

          ----- PROBĚHLO ------ 
 

mailto:obprugby@gmail.com


 
 

Utkání OBP:Rhonda Wales-10:25 na RC Iuridica 
        Před utkáním se zlepšila komunikace ohledně hlášení kdo přijde a kdo ne. Děkuji !!!. Na utkání se 
dostavilo 31hráčů (pouze 22 zaplatilo 100,-Kč!?). Ten počet udělal radost kapitánovi i presidentovi, že 
neměli starost s nedostatkem hráčů. Bohužel to zapříčinilo trochu zmatku při střídání a určitě i 
nevytíženost hráčů. Bylo ale mojí snahou střídat tak aby si zahráli všichni pokud možno stejně a přitom 
nebyl tým v určitém okamžiku hodně oslaben. Soupeř byl také složen z několika týmů a hrál velmi dobře.  
Hráli čisté ostrovní ragby, kde byly dobří fyzicky i technicky. Hra i díky dokonalému soudcování pana 
rozhodčího Nikola Zacharieva, který udržel všechny vášně na uzdě a přispěl k velmi pozitivnímu obrazu 
hry. Soupeř chtěl hrát 3x15 minut ale za souhlasu arbitra se vždy hrálo cca 20minut což ani Welšanům ani 
nám nevadilo.  
                   Ke konci zápasu si Martin Veselý zahrál za soupeře. Proti Welšanům debutoval v I.mužstvu Tatry 
Smíchov. Martine děkujeme za služby, které jsi odvedl pro OBP, Motorlet, Tatru a celé ragby. Pokračuj dál 
ve výchově mladých a na nás taky nezanevři. Děkujeme.  
               Bohužel došlo také k několika zraněním ( Sudek,Vemola,,,). III poločas díky RC Iuridice a hlavně 
pana Gumby byl bohatě zásoben pevnou i tekutou stravou. Bylo vyměněno několik darů pro kluby a 
hráče. Martin Veselý oficiálně oznámil přerušení kariery. Zpočátku to vypadalo, že ho k tomu navedla 
Danuška ale oba to později vyvrátili !?!. Jeho proslov odměnili všichni přítomní včetně Welšanů bouřlivým 
potleskem.  
V 

 
Hráli:Veselý M,Sudek P,Jersák J,Lažanský Feigel P,Vemola T,Scöcs P,Vyterna Z,Löfler M,Marek M,Malina 
O,Páv J,Jaroš P,Frank M,Lhoták R,Prinke L,Pošík V,Jankovič M,Štěpánek P,Slavíček M,Jaroš R,Juna M,Pech 
J,Maisner J,Michalička L,Turek M,Masner P,Votýpka R,Šrogl M,Nakládal P,Kadečka M,(31 kousků … !!!) 
Lajna: Danuška,Lucinka,Áda,Jana,Eliška+1,Kristián Frank 
jr.,Fuchs,Syrový,Čížek,Hanka,Tánička,Kodytek+2děvčata, 
Omluveni:Zeiner K,Štrincl V,Paťha P,Ander M,Prachař j,Kopecký D,Vlček M,Gajdica R, Myslikovjan 
M,Hadáček V, 



 
 

  
 
 
Turnaj Přelouč - Pohár O Přeloučského Bizona 
OBP:Přelouč-0:5,OBP:Říčany-0:10,OBP:MSO-0:20, 
OBP:Slavie-0:5 
Pořadí Říčany,MSO,Slavie,Přelouč,OBP 

 
Hráli: Kapetanovič S, Votypka R, Löfler M, Nakládal P, Pražák A, Turek M, Růžička, Slavíček M, Dubovský D, Jersák J, Kopecký D, 
Marek M, Jankovič M, Pošík V, Prachař J, Michalička L, Lhoták R,Kadečka M, chybějí Pech J a Szöcs P ( oba také nastupovali za 
domovský klub Slavii a v daný okamžik se fotili s nimi, rodinná pouta prostě nepřerušíš!). 
Lajna:Terezka,Jana,Kodytek,Čížek,Maisner,Petra(chvilku),Štrincl 

Turnaj byl náročný neb se zúčastnilo 5 mužstev z toho 3 klubové. Na nich byla vidět sehranost, systém. Náš výkon 
nebyl oslnivý. První dvě utkání dosti hrozná. Třetí a čtvrté bylo již bojovnější a lépe takticky pojaté. V třetím a 
čtvrtém jsme měli také reálnou šanci bodovat o což nás připravil jednak mladý rozhodčí a jednak naše špatné řešení 
herních situací. Rozhodčím však patří dík za rozhodování a k přispění dobrého vyznění turnaje po sportovní stránce. 
Naše hra postrádala systém. Ragby je hrozně jednoduchá hra a když hráči plní základní ragbyové věci tak se na to dá 
vždy koukat, ale u nás to chvílemi bylo utrpení se dívat. První 2 utkání jsme se asi podvědomě šetřili, neboť nás bylo 
jen 18 do hry, což je trochu krok zpátky po účasti na Welšanech a poslední benefici. O systému hry byla již řeč. 
K tomu ne příliš přesvědčivé individuální výkony. No a výsledek: 5 místo. Při účasti 5 mužstev nic moc. Přesto dobrý 
pocit z účasti, setkání s kamarády. Příště to musí být lepší!!  Nedošlo také k vážnějším zraněním, pouze Michal 



 
 

Kadečka získal tvář rváče po tržné ráně na čele a také byl trochu otřesen Dan Kopecký po ráně do hlavy a Milan 
Slavíček s bolavým kolenem. Ale snad bude vše v pořádku. Po zápasech vyhlašování, konzumace opékané zvěře a 
klobás a konzumace různého alkoholu. Odchod včas společně s MSO a Slávií. Trochu hluku ve vlaku ale snad 
všechno v míru. Pouze Martin L nechal telefon někde po cestě. Až v ranních hodinách mu byl za poplatek 50Kč 
vydán ve ztrátách a nálezech. 
p.s. utkání se Slávií nám prohrál Jirka Pech, který rozhodl jedinou kloudnou akcí (OBP ve Slávii) a vybídnutím 

k položení SVÉ Slávisty Kape přebírá cenu pro nejstaršího hráče turnaje a 
určitě ne pro nejhoršího! (byl vytažen z šatny, kde přemýšlel o přerušení kariéry ? kterou snad zatím nepřerušil!) 

,,,, no a takhle si mi tady žijeme,,,,,,(společné foto 

Petrovických+ jedné p….e) …. necenzurováno! 

 

6.11. pravidelná schůzka OBP v restauraci V Parku 
zápis schůzky č.11 
- večírek, je zamluven termín 24,11, OM vytvoří vstupenky (60?) aby šly slosovat + cena jako vloni 350/osoba, OM 
přinese flash- foto, ML nakoupí 3xrum + doutník, VK zajistí 2x dres, OM nakoupí 3x triko +  
-HAM 2018 příprava zatím v rámci pondělních schůzek, debata kolik účastníků 8 či více.... , debata kde pořádat 1-2 hřiště  
žádné závěry, MV zajistí termín 9,6, na RC Petrovice celý den, VH pokračuje (zatím 4-5 poptávek), 
- na 19,5, stanoven termín oslav 30let OBP, nutno zajisti místo !, program !, adresy !,  
- dohodnut podzimní zájezd 2018 v týdnu 37 nebo 38 (půlka září)  cca 5-7 nocí uvažované destinace Sicilie, okolí Říma, 
jižní Francie, cena bude navržena ,,, 
-bude provedena poptávka na účast World Cup Japonsko 2019 cca 14 dní 100.000,Kč(dotaz OM-letenky, VH -CSRU 
vstupenky. ostatní ?)  
- debatována výroba čepic, triček, bund, dresů .... očekávají se podněty, nabídka, akce!! 
sepsal Kodytek 
přítomni:Veselý,Malina,Kodytek,Pošík,Löfler,Hlaváč,Romana 

Omluveni:Hanka,Pech,Pilný        



 
 

  ČLENSKOU ČESTNOU POVINNOST  OBP 2017  

splnilo: 

LICENCE  (700,-Kč)   k datu 30.10.2017 

 

…… placeno 52, celkem57 

 
Čestní členové(5):   M. Bělohlávek (Slavie), A. Vosátka (Sparta), 
                                A. Staška(Austr.), T.Holek (Něm.), S. Petras (Tatra)     
Předplaceno(2):      Maisner M. (dalších 6 let), Košina K. (dalších 28let) 
    

                 
Iuridica :      Košina, Maisner M., Blažek (již také 2018), Malina 
Praga :        Pošík, Štěpánek, Kodytek, Fuchs M (již také 2018)., Syrový 
Přelouč :     Štrincl 
Říčany :      Paťha, Havlíček, Němeček 
Slavie :        Světlý, Pech, Szöcs 
Sparta :       Cetlová, Páv, Šedivý, Vacek, Jankovič, Marek, Tlapák,     
                    Zbranek, Gajdica, Vemola, Pilný, Jágr V., Petřinová, Zeiner 
Tatra :         Kapetanovič, Jersák, Jersáková, Jágr P., Čížek,  
Petrovice :  Vyterna, Průša, Jaroš, Dubovský, Šulák, Slavíček, Kadečka (již     
                     také 2018), Labský, Říha, Sudek, Nakládal, Servít, Veselý,  
                    Prachař, Turek  
Estec :         Hlaváč 
 
Morava 
Vyškov        Kocourek, Chomoutský 
 
Svět 
 
Švéd.           Váňa 2015,2016,2017 
 

 

 Platba na : 
 ČSOB, č.ú :3699283/0300 – jméno , ( variabilní symbol –rodné 
číslo) 
 
                                                                               Informace či dotazy  M. Turek      tel.:602244533 
                                                                                                                     V. Kodytek   tel.:724203933 

 

INFO sestavil Kodytek V.  

 



 
 

 

 

 

 


