
 
 

                                                                                                                                  

INFO č .  244/ročník- XXIX 

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

 

                                               

                                                          ….. historie PRAGA-OBP (rok ?) 

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

              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!                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

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

ŘÍJEN 
21.října sobota od 16,30 utkání na RC Iuridica….Rhonda Vets/Wales  viz POZVÁNKA 
LISTOPAD 
4.listopadu sobota od 11h  Bizon 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=http%3A%2F%2Fwww.numberczech.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2FSYN6204.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.numberczech.cz%2F2013%2F05%2F12%2Flive-kb-extraliga-rugby-praga-%25E2%2580%2593-ricany%2F&docid=csuzwUyyhWAJ2M&tbnid=pQqVHg_5TlxwsM%3A&vet=10ahUKEwj_69Se9PnWAhXubZoKHaOZDZA4rAIQMwg3KDQwNA..i&w=620&h=418&bih=719&biw=1477&q=old%20boys%20praha%20foto%20rugby&ved=0ahUKEwj_69Se9PnWAhXubZoKHaOZDZA4rAIQMwg3KDQwNA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.numberczech.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2FSYN6204.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.numberczech.cz%2F2013%2F05%2F12%2Flive-kb-extraliga-rugby-praga-%25E2%2580%2593-ricany%2F&docid=csuzwUyyhWAJ2M&tbnid=pQqVHg_5TlxwsM%3A&vet=10ahUKEwj_69Se9PnWAhXubZoKHaOZDZA4rAIQMwg3KDQwNA..i&w=620&h=418&bih=719&biw=1477&q=old%20boys%20praha%20foto%20rugby&ved=0ahUKEwj_69Se9PnWAhXubZoKHaOZDZA4rAIQMwg3KDQwNA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.numberczech.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2FSYN6204.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.numberczech.cz%2F2013%2F05%2F12%2Flive-kb-extraliga-rugby-praga-%25E2%2580%2593-ricany%2F&docid=csuzwUyyhWAJ2M&tbnid=pQqVHg_5TlxwsM%3A&vet=10ahUKEwj_69Se9PnWAhXubZoKHaOZDZA4rAIQMwg3KDQwNA..i&w=620&h=418&bih=719&biw=1477&q=old%20boys%20praha%20foto%20rugby&ved=0ahUKEwj_69Se9PnWAhXubZoKHaOZDZA4rAIQMwg3KDQwNA&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
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=http://www.numberczech.cz/wp-content/uploads/SYN6204.jpg&imgrefurl=http://www.numberczech.cz/2013/05/12/live-kb-extraliga-rugby-praga-%E2%80%93-ricany/&docid=csuzwUyyhWAJ2M&tbnid=pQqVHg_5TlxwsM:&vet=10ahUKEwj_69Se9PnWAhXubZoKHaOZDZA4rAIQMwg3KDQwNA..i&w=620&h=418&bih=719&biw=1477&q=old boys praha foto rugby&ved=0ahUKEwj_69Se9PnWAhXubZoKHaOZDZA4rAIQMwg3KDQwNA&iact=mrc&uact=8


 
 

 

……………………… podrobněji : 
 
 

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

 

Další velká tradice OBP. Letos již po pětadvacáté dostanou všichni možnost vzít své partnerky a přivést je 
mezi nás.  Slávek to pojal v začátcích OBP jako poděkování našim partnerkám, že vydrží ty naše cesty jak 
dlouhodobé tak ty krátké za sportem. Z těchto cest se vracíme patřičně zničeni jak sportem tak někdy 
společenským životem. Každý to má prostě jinak. A proto jim dík (těm partnerkám). Je to však také velmi 
dobrá příležitost trochu se poznat a pobavit nejen u sportu. Proto zveme i členy či bývalé členy, které na 
hřišti už nepotkáváme, tak příznivce i příznivkyně a také nové členy a také i možné budoucí členy a 
příznivkyně. Tradičně bude bohatý raut, tombola(10 kvalitních cen zajišťuje spolek ! ) a samozřejmě 
zábava. Všichni jste zváni. 

 

 

                      PŘIHLÁŠKY !!!! 

18. setkání milovníků zimních sportů na Šumavě – 
leden 2018 
…… tradiční weekend v penzionu Paulík - Nové Dvory/Zadov na Šumavě s tradičním programem: zimní 
sporty všeho druhu, vynikající jídlo, příroda, … 
- letošní termín 19,20,21 leden(hlavní část, jinak možno individuálně domluvit s Rudou Paulíkem) 
- letos k dispozici 30 míst ale POZOR pouze v 9 pokojích !!!!! 
- přihlášky + zálohu á500Kč mailem na obprugby@gmail.com a na účet do 24.11.2017(večírek) 
zatím přihlášeni: Pošík,Löfler,Kodytek=pokoj, Albrecht+1=pokoj(5osob) 

                                               
 
 

        -----   PROBĚHLO ------ 

2.10. pravidelná schůzka OBP 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fceskepivo-ceskezlato.cz%2Fdata%2Fpivovary%2FKolcavka-013.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fceskepivo-ceskezlato.cz%2Fpivovary.php%3Fpid%3DKolcavka%26on%3Do&docid=fyugbl7iE2eTwM&tbnid=jLQxXg1urSMcpM%3A&vet=10ahUKEwiq7Nmn-vnWAhUoJJoKHbw0D2EQMwhkKDMwMw..i&w=667&h=500&bih=719&biw=1477&q=restaurace%20na%20kol%C4%8Davce&ved=0ahUKEwiq7Nmn-vnWAhUoJJoKHbw0D2EQMwhkKDMwMw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fceskepivo-ceskezlato.cz%2Fdata%2Fpivovary%2FKolcavka-013.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fceskepivo-ceskezlato.cz%2Fpivovary.php%3Fpid%3DKolcavka%26on%3Do&docid=fyugbl7iE2eTwM&tbnid=jLQxXg1urSMcpM%3A&vet=10ahUKEwiq7Nmn-vnWAhUoJJoKHbw0D2EQMwhkKDMwMw..i&w=667&h=500&bih=719&biw=1477&q=restaurace%20na%20kol%C4%8Davce&ved=0ahUKEwiq7Nmn-vnWAhUoJJoKHbw0D2EQMwhkKDMwMw&iact=mrc&uact=8
mailto:obprugby@gmail.com
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://ceskepivo-ceskezlato.cz/data/pivovary/Kolcavka-013.jpg&imgrefurl=http://ceskepivo-ceskezlato.cz/pivovary.php?pid=Kolcavka&on=o&docid=fyugbl7iE2eTwM&tbnid=jLQxXg1urSMcpM:&vet=10ahUKEwiq7Nmn-vnWAhUoJJoKHbw0D2EQMwhkKDMwMw..i&w=667&h=500&bih=719&biw=1477&q=restaurace na kol%C4%8Davce&ved=0ahUKEwiq7Nmn-vnWAhUoJJoKHbw0D2EQMwhkKDMwMw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.strancistavoda.cz/images/bezkar.gif&imgrefurl=http://www.strancistavoda.cz/zima/lyzovani.aspx&docid=IzScr0nVvm9JIM&tbnid=-h2xAnitdX5HzM:&vet=10ahUKEwjt24PQ_PnWAhWKApoKHavUDWwQMwhHKBIwEg..i&w=150&h=104&bih=719&biw=1477&q=b%C4%9B%C5%BEka%C5%99&ved=0ahUKEwjt24PQ_PnWAhWKApoKHavUDWwQMwhHKBIwEg&iact=mrc&uact=8


 
 

Zápis schůzka č.10 - 2,10,2017 
- Potsdam hodnoceno jako dobrý zájezd, VK připraví vyúčtování 
- 21.10. Rhonda utkání 16,30 sraz 16,00 soupeř odjezd od hotelu Beránek v 15,00h hledá se doprovod !!,  trička dar + obp 
platí 100,Kč, 
- v souvislosti se zahraničním soupeřem by bylo dobré provést nabídku prodeje odznaků, zároveň by bylo vhodné zavést 
evidenci výdaje a plateb za toto ...... tzn.  hledá se dobrovolník !!! 
- večírek, je zamluven termín 24,11, poptávka muziky, OM vytvoří vstupenky (60?) aby šly slosovat + cena jako vloni 
350/osoba, OM přinese flash- foto  
- v infu bude zveřejněno lyžování Šumava 19.-21. leden, záloha 500,Kč přihlásit do 24,11, 
-HAM 2018 příprava zatím v rámci pondělních schůzek, debata kolik účastníků 8 či více.... ,  
- na 19.5. stanoven termín oslav 30let OBP, nutno zajisti místo !, program !, adresy !,  
- dohodnut termín na podzimní zájezd 2018 v týdnu 37 nebo 38 (půlka září)  cca 5-7 nocí 
-bude provedena poptávka na účast World Cup Japonsko 2019 cca 14 dní 100.000,Kč(  
-sepsal Kodytek 
přítomni:Veselý,Malina,Kodytek,Pošík,Löfler,Hlaváč, 
omluveni:Zeiner 
 

 

 

 
 
7.10. benefice „55“ Kamil Košina v Chrášťanech 
OB Iuridica:OBP 0:30 
Benefice k bezvýznamnému jubileu jak sám Kamil říká. Po trošku rozčílené urgenci od vedení spolku se nás sešlo 

dostatek. Bylo nás 22 do hry. Za soupeře nastoupil Kamil jako kapitán a mlýnová spojka, dále A.Hronec(hrál jakoby 

neměl žádnou herní přestávku), P. Vostatek, O.Malina A.Pražák tito všichni jako hráči Iurdici. Dále Z.Vyterna, P. Vemola 

(několikrát skvělé zpracování autu a přihrávka) a J.Pilný(ve skvělé formě kdy několikrát potrápil OBP skvělým 

sidestepem). Utkání bylo plné skládek a i hezkých akcí. Výsledek je trochu krutý ale soupeř hrál velmi pěkně a předvedl 

několik hezkých akcí!  Pod řízením nestranného výborného a pohyblivého rozhodčího KoDase však neměli šanci, přestože 

v jejich řadách byl oslavenec, který hrál na postu mlýnové spojky a nekompromisně řídil svůj tým. Škoda jeho jubilea 

jinak by po něm sáhl trenér nároďáku i na sobotní utkání proti JAR Supa Barbariens. OBP se prosadilo několikrát díky 

fyzické a herní kondici M.Fuchse. Velmi dobrý zápas hrál M.Löfler, který několikrát zboural soupeře byl velmi aktivní a 

výkon korunoval pětkou od půlky hřiště. Po skončení zápasu následovalo hodování, Mňamky bylo přehršle viz věta 

v pozvánce o štědrosti Kamila. |Dobrá zábava i s několika hudebními vstupy oslavence. Někteří z účastníků zůstali přes 

noc. Tak Kamile už se těšíme na další jubileum. Díky. 

http://biketrialblansko.cz/oficialni-clenska-schuze-uamk-amk-blansko-club-cyklotrialu/


 
 

Foto : pořád Vám říkám stavte se k sobě a jako ragbisté… takhle vypadáme jak fronta na zakoupení zájezdu s CKM v roce 

1985 a nejde to také pořádně přidat do INFA !!!! 

 

Hráli:Malina,Pražák,Turek,Marek,Hronec,Lhoták,JarošP,Nakládal,Vostatek,Vyterna,Dubovský,Löfler,Fuchs,Pech,Veselý,

Pilný,Ander,Růžička,Pošík,Jaroš R,Vemola,Kopecký,Kapetanovič,rozh.Kodytek,jako vždy pozdě chodící Pátek a jako 

vždy nerad se fotící a tedy neviditelný Jersák …ani jeden na fotce NENÍ!,oslavenec Košina, 

Lajna:Zeiner,Pešír,Říha,Fürst,Áda,Jana, a několik dalších příznivců a příznivkyň. 

 

INFO sestavil Kodytek V.  

 

 


