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  … historie Olomouc MSO-OBP   v roce2010  
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              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 
7.října sobota benefice Kamil Košina „55“ na RC Iuridica-Chrášťany od 14h viz POZVÁNKA 
21.října sobota od 16,30 utkání na RC Iuridica….Rhondda Vets/Wales 
Listopad 
4.listopadu sobota Bison Přelouč 
6.listopadu pravidelná schůzka OBP 
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 ??? 

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
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             -----   PROBĚHLO ------ 

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

4. 9. pravidelná schůzka OBP v rest, V Parku Vysočany 

Zápis schůzka č.9 OBP 

- první poznatek byl  potěšující, a to že přišlo hodně lidí viz seznam... 

- VK zhodnotil setkání na Beach OBP jako pozitivní, 

- PŠ vysvětlil okolnosti okolo nového webu, v řádu dnů bude zprovozněn, 

- pozvánka na Tlačenku 2017 z důvodu nedostatku termínu odmítnuta,  

- Postupim,MV komunikuje s Michaelem Welšani 

- 21,10,Welšani utkání na RC Iuridica,začátek v 17h  

- Hanka předala svázaný výtisk svého deníku z cesty po Skotsku-děkujeme 

-K.Košina potvrdil konání své benefice "55" dne 7,10,  

-byl diskutován způsob oslav 30 výročí založení spolku …. ?? 

- dále byl diskutován případný zájezd do ciziny 2018 padl návrh Itálie,Sicilie 

přítomni:Čížek,Veselý,Hronec,Turek,Malina,Servít,Vemola,Löfler,Kodytek,Zeiner,Pech,Hanka,Hlaváč,Štěpánek 

omluveni:Pilný, 
 
14.15.16.- září zájezd Potsdam 
Rugby Potsdam:OBP35:35  
Zájezd Potsdam 
Sraz proběhl hladce. Byly vylosovány místenky a nastoupili jsme do vlaku. Ješťě než jsme se usadili volal Suvad 
Kapetanovič, kde že jsme, že stíhá vlak. Bylo už 12.32. Přitom v 11.48 volal že je na kontrole v Thomayerovce a že 
neví zda bude stíhat. Je to obdivuhodné co udělá pro ragby, tým , sebe.  Určitě je náš Kape svým přístupem 
příkladem pro ostatní!!   
   Několikapatrové nádraží v Berlíně nás trochu zaskočilo. Díky informacím od Michaela(organizátor z NDR) a 
jazykovým schopnostem Martina V. jsme dobře a rychle přestoupili. Martin po celou dobu zájezdu perfektně 
překládal a usnadňoval nám a hlavně mně život a byl pojítkem s Michalem a celým klubem. Martine díky. Ubytování 
v Jugend hotelu dobré, sice palandy ale místa dost a perfektní snídaně. Po ubytování jsme vyrazili do domluvené 
hospodyRatskeller. Byla to hospoda že zaplatíš a pak jíš co zmůžeš. OBP platilo a tak jsme se pořádně nadlábli. 
Večer ještě pokračoval nějakým vínem či barem. Ráno po snídani jsme se přesunuli do Parku Sanssousi. Michael nás 
malinko provedl parkem a dal krátký výklad o Pruských králích a dějinách města.  

  
… důkaz, že OBP žije i kulturním životem… Potsdam Park Sanssouci 
Servít,Jaroš,Pošík,Slavíček,Juna,Malina,Kodytek,Kapetanovič,Fuchs,Löfler,Štěpánek,Čížek,Vemola,Tlapák,Jaroš 
P.Paťha,Veselý,Pech,Lhoták,Nakládal,Janlovič,Sudek,Michael 



 
 

 
       Hned vedle parku je hřiště. Po rozcvičení začal zápas. V první třetině jsme byli trochu zaskočený a 
nerozkoukaný. Druhá třetina byla z našeho pohledu nejlepší. Třetí tragická! Neboť po nepřesném starším 
rozhodčím (ten potom hrál ) nastoupil nějaký 25 letý mladík a ten viděl píšťalku asi někde  ve vitríně a pravidla 
neviděl vůbec. K tomu nastoupilo jejich omlazené mužstvo a společně nás začali válcovat. Za nás kladli nováčci Petr 
Sudek1x Jakub Servít2x a Michal Juna 3x . Oba nováčci ač spíše útočníci alternovali v první řadě. Poprvé v životě! 
Bylo to proto, že naše 200 let a7 měsíců stará první řada (Čížek,Kapetanovič,Veselý) potřebovala občas 
vydáchnout!?! V první řadě nastoupil loučící se Jarda „Zoban“ Čížek. Ten hrál poprvé za chlapy Tatry právě 
v Postupimi(tenkrát NDR a asi Honecker). Jardo není brzo na věšení kopaček na hřebík? Velmi dobře po celý zápas 
zahrál i ve II.řadě další nováček Petr Vemola. Nakonec zápas skončil 35:35. Po zápase pivo + hamburger. Michal 
Juna byl oceněn jako nejlepší hráč a dostal sud piva. Protože by se sním jelo špatně S-Bahnem tak ho dal všanc a 
kupodivu jsme ho rychle vypili. Po 17h se 4 účastníci se vydali na nádraží, neboť je ráno čekaly v Praze povinnosti u 
mládeže. Jeden z nich se však k půlnoci vrátil, protože je?nebo se? Ztratil !!! Celý večer nás obšťasťňoval smskami a 
telefony kdy se dožadoval vysvětlení jak se dostane na vlak, z Berlína do Postupimi, kde jsme, kam má jít,  atd …  
SMS přikládám ….  a příště krátkej řetěz !!!!    

 
ráno…..                                        večer………                                 v noci……. už troch tekly trochu nervy 
    
 

                                             I.řada ve složení Jarda Čížek,Suvad 
Kapetanovič,Martin Veselý …. celkový věk 200 let+7měsíců !!!!! 
Ráno procházka do centra. Cestou proběhlo koupání nováčků. A tak vítáme nové i staronové tváře, které se 
zúčastnili poprvé zahraničního zájezdu OBP. Vláďa Tlapák,Roman Jaroš,Kuba Servít,Petr Vemola všichni Sparta a 
Petr Sudek Petrovice.  



 
 

 
Pár pivek v centu a cesta do hostelu pro věci a zpátky na vlak. V Praze úprk k domovům.  Zase jeden povedený 
zájezd. 

 
2.10. pravidelná schůzka OBP v rest. V Parku -Vysočany 
Zápis schůzka č.10 - 2,10,2017 

- Potsdam hodnoceno jako dobrý zájezd,  

- benefice Košina v sobotu sraz 13h VP jistí dresy a klubové trenky jako dar 

- 21.10. Rhonda Wales utkání 16,30 sraz 16,00 soupeř odjez od hotelu Beránek v 15,00h hledá se doprovod !! 

- v souvislosti se zahraničním soupeřem by bylo dobré provést nabídku prodeje odznaků, ...... tzn.  hledá se dobrovolník !!! 

- večírek, je zamluven termín 24,11,  pivovar Kolčavka Vysočany 

-HAM 2018 příprava zatím v rámci pondělních schůzek,  

- na 19,5, 2018 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 propočtena dle destinace ,,, 

-bude provedena poptávka na účast World Cup Japonsko 2019 cca 14 dní 100.000,Kč  

- debatována výroba čepic, triček, bund, dresů .... očekávají se podněty, nabídka, akce!! 

sepsal Kodytek 

přítomni:Veselý,Malina,Kodytek,Pošík,Löfler,Hlaváč, 

omluveni:Zeiner 

                             INFO sestavil Kodytek V. 

p.s. 

….. pro připomenutí :  

pozvánka kterou Kamil poslal presidentům OBP a 

Moravskoslezským Orlů, a Všem členům a příznivcům OBP a 

MSO…… 

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 Iuridic  

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

 .P.S. Prosím o rozeslání této pozvánky.  

V úctě Váš Kakamil 

A pro natvrdlejší – prosím, kořalky mi nenoste! 

Těším se na Vás na všechny Košina  

 


