
 
 

                                                                                                                                    

INFO č .  242/ročník- XXIX 

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

                 …. historie … OBP-Toulon 2005                  

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

              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 ------                                                                                                                                                                                                                

ŘÍJEN 
2.října pravidelná schůzka OBP rest. V Parku - Praha 9 
7.října benefice Kamil Košina 55 na RC Iuridica-Chrášťanyod 14h viz POZVÁNKA 
21.října utkání na RC Iuridica….Rhondda Vets/Wales 
Listopad 
6.listopadu pravidelná schůzka OBP 
24.listopadu 25.společenský večer s partnerkami 
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             -----   PROBĚHLO ------ 
---------------------------------------------------------------------------------------                       
 

8. ročník Staropražské šunky - 8.9.června RC Petrovice 
OBP:XV Sans QChambery5:5, OBP:OBTeramo20:0, 
OBP:Dynamiters0:20,OBP:Les Gros Moignons0:10 
Pořadí:  Dynamiters Hamilton/JAR  

                Malta Marauders/Malta 
                Los Gros Moignons/Fr 
                Old Boys Praha 
                Moravskoslezští Orly/Morava 
                XV Sans Q Chambery/Fr 
                OB Moldova/Moldavie 
                OB Teramo/It 
                  Letošní tíha turnaje ležela hlavně na Viktoru Hlaváčovi a Martinu Veselém. Ten první měl velkou 
zásluhu na zajištění kvalitních a exotických soupeřů. Bylo jich 6. Náš soupeř Dynamiters Hamilton nejstarší 
klub v Jižní Africe zal.1874! Hodně práce mu dalo zajištění bydlení a koordinace dopravy. Stálé 
odhlašování a potom zase přihlašování účastníků je náročné. Na Martinovi ležela tíha organizace vlastního 
turnaje. Konal se jako loni na jeho domovském hřišti RC Petrovice. Na základě kladné odezvy jsme 
neměnili ani místo zahajovacího ani závěrečného večírku. Všechna 3 místa se osvědčila.  
                V Smíchovském pivovaru bylo letos sice více jídla ale vystoupení umělkyň bylo stejně kvalitní a 
poutavé jako vloni. Škoda, že nejsou obrázky!? I letos bylo velké vedro a tak se pivo jen ztrácelo. Oficiální 
část turnaje zahájil a proslovem dokonce dvojjazyčným (česky a italsky) okořenil ředitel turnaje Martin 
Veselý. Do angličtiny překládala Daniela a do ruského jazyka Viktor. Po proslovech, uměleckém vystoupení 
a spořádáni večeře pokračovala konzumace Smíchovského piva.  
                Druhý den na dobře připraveném hřišti a kabinách RC Petrovice začala herní část turnaje. 
Protože je všeobecný nedostatek rozhodčích museli jsme přemluvit Romana „Hujera“ Vítka, který karieru 
rozhodčího zatím přerušil. Vytrhl nám ale velký trn z paty a tak mu patří náš dík. Do pískání se pak zapojili 
borci ze zahraničních týmů a žádné velké problémy nebyly. Pískající Francouz si dokonce vysloužil poctu 
pískat finále a odpískal vše perfektně. Týmy byly rozděleny do dvou skupin(každý s každým a potom již o 
umístění podle výsledku ve skupině). My jsme sehráli utkání utkání s francouzy , které bylo velmi 
vyrovnané a skončilo 5:5. Italský tým jsme porazili 10:0, nebyl to slabý soupeř ale jeho oldboysácké italské 
pojetí hry nám vyhovovalo. Pak přišlo vzepětí, kde jsme jen bojovali a skládali což také ocenil i soupeř. 
Přesto to bylo nad naše síly, stejně jako všech účastníků turnaje. Afričané byli vybaveni skvěle technicky i 
fyzicky! Ve čtvrtém utkání jsme byli oslabeni o zraněné hráče i Sparťany, kteří jeli na finále ligy……Prohráli 
jsme10:0. 



 
 

 
Nebylo nás tolik jako v předešlém ročníku ale sestava byla kvalitní a bojovná.  Ve finále se utkal loňský 
finalista z Malty a Jihoafričané, kteří měli jeden z nejkvalitnějších týmů, který kdy v Praze hrál a s nímž se 
OBP utkalo. 5 místo obsadili MSO, kteří bojovali ale potýkali se s nedostatkem hráčů. Vždy aspoň 3 hráči 
OBP bylo připraveno Orlům pomoci. Stále se potvrzuje, že na tak kvalitní a náročné turnaje je třeba 
dostatečnou lavičku. 
                  Trofejní Šunku spolupředával ředitel turnaje Veselý s dodavatelem hlavní trofeje uzené pražské 
šunky Honzou “Elvis“ Čihákem. Honzo děkujeme. Všechna mužstva také dostala pohár. Poháry od loňska 
trochu povyrostly díky Gumbovi. Součástí předávání byly i dárkové pakety piva od tradičního generálního 
sponzora Michala Pátka a pivovaru Pernštejn. Samozřejmě moc děkujeme!!! Přesun do restaurace Rohlík 
v areálu České televize na Kavčích Horách byl bez problémů.. Pivo teklo opět proudem. S otevřením rautu 
se vyčkalo na vhodnou chvíli. Ředitel turnaje Martin Veselý zhodnotil a uzavřel turnaj. Následovala 
likvidace rautu a tekutých zásob. V 20hodin nastoupila dámská kapela Country Sisters a byla vynikající. 
Děvčata hrála perfektně jak k poslechu tak k tanci. V závěru Kamil nechal nalít všechny zásoby zelené, 
které se v tu dobu na Kavčích Horách a okolí nacházely …..   Při krátkém posezení jsme zhodnotili, že jsme 
s turnajem ostudu neudělali a že pravděpodobně budeme pokračovat i příští rok. V roce2018 budeme 
slavit 30.výročí založení OBP 
3.6 a 7.8. pravidelné schůzky OBP 

Tyto dvě schůzky konané v letních měsících nabyly hojně navštěvované. Atak také na nich nevznikly žádné 

podstatné závěry. Byl probírán program, výsledky a budoucnost spolku. Nebyl ani vytvořen zápis. Vše 

podstatné vypukne v září. 

13.8. Beach Rugby Na Korábě 

BEACH RUGBY . OBP hlavně pod vedením a organizací kapitána Vládi Pošíka a Karla Zeinera uspořádal 
Beach. Známý Beach rugby pořádaný Jirkou Skallem a Tondou Brabcem se přesunul na menší areál do 
Braníka. Proto vznikla myšlenka setkání s ragbyovou šiškou na písku. Póša zajistil na 3h hřiště v areálu Na 
Korábě Praha 8 a také dresy a míč. Dorazivší hráči a hráčky se rozdělili do 3 mužstev a sehráli několik sérií 
zápasů ba přímo turnajů. Soudcoval s nadhledem Áda Albrecht, který tomu všemu dal řád. Všechna utkání 
byla bojovná i technická a bylo se na co dívat. Výsledky nejsou však důležité. Po herní části následovalo 
posezení v příjemné restauraci. S tím, že někteří obyvatelé Libně vydrželi až do zavíračky. Všichni se 



 
 

shodli, že to byla zajímavá akce a nebylo by špatné ji opakovat.

 
Hráli:Jarmila-perfektní a statečný výkon,Löfler,Dubovský,Slavíček,Marek,Ludo-
Belgie,Ander,Světlý,Pech,Turek,Jersák,Pošík,Zeiner,Žák,Frank, 
Lajna:Albrecht,Jana,Tánička,Petra,Markéta,Hanka,Kodytek … 

                             INFO sestavil Kodytek V. 

Pozvánka 

Vážení pánové presidenti,  

u příležitosti podpisu hráčské smlouvy s nově získaným hráčem A- teamu ARC Iuridica 

Davidem Michelangelinim, kterému jsem hodil úspěšné lano při své nedávné návštěvě 

Toskánska – viz foto v příloze, dovoluji si Vás i všechny členy a příznivce Vašich teamů 

pozvat na svou benefici, která se koná v Chrášťanech, dne 7.10. 2017 ve 13 hod ( sraz ), 

výkop ve 14 hod.  

Tomu, kdo by chtěl řešit trapný detail mých 55. narozenin vzkazuji, že dary budu přijímat 

pouze peněžní, a to do klobouku po benefičním zápase. Výtěžek pak bude věnován na 

rozvoj mládežnického rugby ARC Iuridica. Pro natvrdlejší – prosím, kořalky mi nenoste! 

Těším se na Vás na všechny! V úctě Váš Kakamil Košina  

Motto : „ Ten, kdo s druhým nemluví, nemůže jej nikdy pochopit „ 

 .P.S. Prosím o rozeslání této pozvánky.  

  


