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   Vážení členové a příznivci Old Boys Praha  
a to jak současní, budoucí tak také Ti, kteří se našich aktivit již neúčastníte. 

 

       V dávné minulosti a to v roce 1988 to bylo pár ragbyových nadšenců z pražských oddílů, kteří si 

chtěli v dané chvíli trochu prodloužit svůj aktivní sportovní život a sešli se k pár zápasům a 

zahraničnímu zájezdu. V příštím roce to bude již 30 let. Od té doby stále existuje společenství, které 

spolčuje ty jež si chtějí zahrát ragby, setkat se s kamarády, či poznat nové, pobavit se a aktivně žít. 

Spolek za tu dobu měl různé formy organizace, prošlo jím mnoho osob a mnoho osob se v různém 

stupni intenzity věnovalo organizování, hraní, cestování a všemu co souvisí s jeho aktivitami. Schválně 

zde nechci jmenovat ani zakladatele, dlouholeté ani pouze zájezdové členy či hosty. Také nechci 

vyjmenovávat nejlepší čí nejznámější hráče, hráče s největší účastí čí nejvíce bodující. Je to proto, že 

náš spolek ragbyových veteránů Old Boys Praha je otevřený pro všechny! Ať přijdou na jeden zápas 

či těch zápasů mají stovky, jsou bývalými reprezentanty či drželi poprvé ragbyovou šišku třeba ve 

čtyřiceti letech, aktivně se účastní organizace či přijdou jen na nějakou společenskou akci. 

       Všem Těm, kteří se účastnili života spolku nebo se třeba jen mihli historii, třeba na ten jeden 

jediný zápas OBP bych chtěl poděkovat. Poděkovat za to že pomohli vytvářet tuto fantastickou 

třicetiletou historii ragbyového spolku OBP. Poděkovat, že jste si byli kamarády a spoluhráči, že jste 

byli společníky na cestách, zápasech, různých společenských akcích, poděkovat za to, že jste byli 

častokrát oporou jak v utkáních tak v běžném životě právě těm svým spoluhráčům a kamarádům, 

známým. Děkuji 

    Současné vedení spolku OBP plánuje při příležitosti 30let trvání OBP setkání těch, kteří se mihly 

historii OBP. Setkání je zatím plánováno na 19,5,2018. Mělo by se uskutečnit na nějakém pražském 

hřišti a celé odpoledne by mělo být možnosti setkat se s kamarády, vyměnit a podívat se na staré 

fotky, zavzpomínat, zahrát. Bude něco dobrého k jídlu a pití. Žádám Vás proto o spolupráci se 

shromážděním a zapůjčením obrázků, fotek, filmů, popřípadě vzpomínek z celé historie OBP. 

Pracujeme na vydání „foto knihy“ kde budou shromážděny všechny možné dostupné dokumenty a 

tiskoviny z naší historie. Na přípravě setkání se intenzivně začne pracovat hned v lednu 2018 

Závěrem Vám všem přeji mnoho zdraví a spokojenosti v osobním životě v roce 2018 

 

Vladimír Kodytek president OBP, vedení spolku a celý Old Boys Praha Rugby 

 

                   



 
 

 
          

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

2018 

8.ledna pravidelná schůzka 
19.20.21.leden Šumava…… 
Oslavy 30.let OBP 
Zájezd( Itálie …… ?) 

2019 

Japonsko ??? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
v přípravě ………. 

18.setkání milovníků zimních sportů na Šumavě - 9,20,21,leden 2018

 
  Stav účastníků je naplněn. Bohužel máme letos k dispozici pouze 9 pokojů. Částečně na tom má vinu 
naše dřívější pomalé a laxní přihlašování a neobsazování poskytnuté kapacity. Musíme na příští rok zvážit 
termín (dle možností penzionu) a pokud možno naplnit celou kapacitu penzionu. Účastníci dostanou mail 
s čísly pokojů a termínem možného nástupu. 
 
 

             ----- PROBĚHLO ------ 
 

25. společenský večírek s partnerkami   

se uskutečnil dne 24.11. v  pivovaru Na Kolčavce  
           Letos se večírek opět konal v pivovaru Na Kolčavce ve Vysočanech. Jako vždy nás čekala příjemná 
obsluha, bohatý raut. Večírek zahájil president OBP. Naznačil, že se večírek č.25 bude muset pravděpodobně 
opakovat neb asi došlo v průběhu let k omylu a letos měl být večírek teprve č.24. Asi bude ustanovena nějaká 
vyšetřovací komise pro přezkum datumů a číslování, 

https://www.penziony.cz/novy-dvur/pension-paulik/
http://pensionpaulik.euweb.cz/


 
 

         V průběhu večera bylo předáno ocenění pro ragbistu roku Petra Štěpánka. Petr podává vyrovnané výkony, 
v každém utkání bojuje naplno a není mu zatěžko střídat posty. Velkou pochvalu také zasluhuje za práci na OBP 
webu a facebooku. Velké vytížení má také při trénování mládeže ve Spartě. GRATULUJEME !!! 

                                                
Umělecké představení bylo letos v režii Sparty. Byl jsem přítomen generálce a nevěřil jsem, že představení se 
uskuteční. Režisér Áda byl zoufalý neboť „herci“ se mu nedostavovali na zkoušky a ještě 30minut před 
představením někteří nevěděli o co vůbec jde. Výsledek byl ale perfektní a všichni se náramně bavili.  

                         Stínové divadlo bylo dokonalé, že takové neviděl ani Tvrdík 
se Zemanem v Číně. Bohužel zklamala technika a záznam se nepodařil a snímky z generálky jsou nekvalitní a 
pouze zachycují přípravu a běžný život umělců. Během večera se také vypila obrovská lahev Metaxy, kterou 
poslala Saška Petrasová. Tombolu odmoderoval opět výborně Mates a tentokrát s novou asistentkou, neboť 
Daniela poprvé po letech nemohla vykonávat svoji funkci. Ceny byly opět skvělé a hodnotné. Obzvláště si to 
pochvaloval Andrej, že jsme se mu s doutníčky trefili do vkusu. Hlavní cenu pobyt v Harrachově letos pobíral 
Martin Veselý s Danuškou. V Harrachově se jim bude líbit a skokanský můstek také určitě vyzkouší. Hodně se 
pojedlo, trochu popilo a poslední odcházeli po třetí hodině ranní . Bylo to opět skvělé. 
  

 

 

4.12. pravidelná schůzka OBP 
Zápis schůzky č.12 
-informace od VH ohledně počtu účastníků HAM 2018, diskutováno o místě konání 
-hory stav naplněn, zatím nová místa nejsou!?! 

http://www.oldboys.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_1095.jpg
http://www.oldboys.cz/wp-content/uploads/2017/11/IMG_2242.jpg


 
 

-chybí foto + účastníci OBP na HAM 2017!!! 
-"Dolton" Říčany 9,10,březba2018 nutno dojednat zda, kde, kdo zajistí ...??? 
-19 května plánovaná oslava 30.výročí OBP-žádný pokrok v plánování!!!  
- cca 15 září plánovaný zájezd do ciziny - žádný pokrok v plánování!!!  
- dosud nenahlášeny žádné benefice 2018 ani jednotlivá zahr. mužstva 
- VK zpracoval vyúčtování Skotsko, Potsdam, večírek, odevzdá pokladníkovi  
Poznámka: 
NUTNO PRISTUPOVAT AKTIVNE K CINNOST SPOLKU A NUTNO ZAPOJIT I DO 
DROBNOSTI OSTATNI CLENY SPOLKU ,,,, !!!!! 
zapsal Kodytek 
přítomni: Pošík,Löfler,Jana,Romana,JarošP,Hlaváč,Malina,Kodytek,Pilný,Hanka 
omluveni:Veselý,Turek,Pech 
 

 

 Licence 2018 …… platba na: 
 ČSOB, č.ú :3699283/0300 – jméno, (variabilní symbol –rodné číslo) 
 
             

Info připravi V.Kodytek president OBP 


