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 28.12.2017zemřel Standa Suchánek…spoluzakladatel OBP  
                       Čest jeho památce. 

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

                                                                           březen 
                                                          5.března-pravidelná schůzka OBP 
                                             10.až11. března-jarní soustředění (sraz12,30 RC Říčany-trenink, fotbal,  
                                                              ubytování U Kozlů/Říčany, společná večeře rest. Na Zastávce/Říčany 
                                                                            duben       
                                                       28.dubna-benefice „50“ M.Löfler 
                                                                            květen 
                                                         7. května-pravidelná schůzka OBP 
                                                       19.května-oslavy XXX OBP 
                                                                            červen 
                                                         4.června-pravidelná schůzka OBP 
                                                    9.10. června-Staropražská šunka 2018 
                                                                            podzim 
                                                                    Zájezd (Itálie ……) 
                                                                              2019 
                                                                        Japonsko??? 
……. Stále se jedná o účast na turnajích v Olomouci a Havířově(málo přihlášených hráčů…) 
 

 
 

Jj 

Jarní soustředěni “DOLTON“ sobota 10.a neděle11.března 
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Sraz: sobota 12,30 RC Říčany(umělka)13,00h-ragbyový trénink(nácvik systému)+fotbal 
staří-mladí 
Ubytování: v 16,00h penzion U Kozlů(u nádraží),cena 100Kč,- 
Společná večeře zdarma pro všechny účastníky: v 17,30 restaurace Na Zastávce(Říčany-
Českobrodská) -dále společná zábava 
Stále je možné se přihlásit či rovnou přijet, přihlášení obdrží ještě info ,,,, 
Zve vedení OBP 
     

                ----- PROBĚHLO ------ 
 8.1. pravidelná schůzka OBP 
Zápis schůzka č.1 
- OBP zajistí věnec na pohřeb Standy Suchánka , jednoho ze zakladatelů OBP 
- VK přečetl vyúčtování Skotsko, Potsdam, večírek 
-  byl upřesňován program na rok 2018 
- zahájení sezóny 8,9,10.března "Dolton" buď v Říčanech či okolí, je NUTNÉ iniciativně zajistit  
- oslavy XXX - MV přišel s ideou jak organizovat(utkání "VŠECH", dárek, osobní pozvánka, 
občerstvení zdarma,) a nabídl zajištěné hřiště RC Petrovice-vše upřesníme 
- HAM 2018 v současné době 4 týmy takřka jisté další v jednání (zatím celkem cca 10), MV 
zpracoval 21 bodů jež je nutné zajistit v rámci příprav 
   V 12/2017 bylo jednáno s DF Říčany o možnosti pořádání turnaje v Říčanech,- 
- Případná organizace zájezdu na podzim 2018(Italie, Francie) bude také záležet na výsledku 
dotazníku(zatím Sicilie, 6-7nocí 15-20000,-),  
-  Japonsko 2018 VK předložil jednu variantu a několik podkladů pro přípravu a rozhodování... 
jako u všeho je nutné něco dělat a pokusit se něco zajistit... zájemců by zřejmě bylo dosti !? 
Podstatné je pochopit systém distribuce vstupenek(CSRU,cestovky,individuálně..) 
zapsal Kodytek 
přítomni:Romana,Turek,Veselý,Štěpánek,Malina,Hronec,Hlaváč,Marek,Malina,Löflér,Pošík,Kodyt
ek 
omluveni:Jaroš,Zeiner,Hanka,Pilný, 

 
18. ročník setkání milovníků zimních sportů na Šumavě  
  Letos byl problém s počtem ubytování a s nástupem do penzionu neboť jsme laxně objednávali 

v minulých letech a Ruda dal přednost serioznější poptávce.  Musíme to příště změnit. 

Organizátor president potom musel odolávat tlaku na změnu obsazení pokojů a nebylo to někdy 

jednoduché. V důsledku nedostatku míst našli Pragováci azyl na dvě noci u místního Krále 

Šumavy, kde byli navýsost spokojení jak s ubytováním tak zajištěním občerstvení a pitného 

režimu! Jen oni ví!? Parta Sparťanů našla pobyt na 2noci v penzionu U Babůrka a také 

spokojenost. Druhou noc Pragováci u Sparťanů provedli večerní kontrolu a byli zavalení „vichrem 

z hor „.    Po sestěhování k Paulíkům jsme byli obklopeni hordou sestávající se z klanu Oličových 

a Jersákových (tyto rodiny se vůbec nedají spočítat). Díky skvělým sněhovým podmínkám jsme 

všichni vyráželi do stopy, kde je nutné ocenit výkony všech děvčat. Byly velmi dobré! Najezdili 

jsme toho hodně, ale návraty byly hlavně díky malé kapacitě hospod tentokrát včasné. O to více 

se dařilo na penzionu. V pátek večer musela být uskutečněna hromadná návštěva u Radka L 



 
 

z důvodu, že mu asi nešly hodinky a tak šel už v 21h spát! Po návštěvě(viz.foto) byl probuzený 

až skoro do rána. Hanka C. se zase díky své zvědavosti přeškolila na revizorku záchodů o čemž 

by mohl vyprávět mladý Vláďa P.!? Příhod jako obvykle mnoho, některé nepublikovatelné, jiné 

zapomenuté jiné se vázaly pouze k místu či situaci. Proto je nutné účastnit se života OBP a toto 

prožívat na vlastní kůži. Za rok opět ve stopě a ve větší síle. 

   

Společná(nejsou všichni) +návštěvní(všichni nejsou vidět) 

5.2. pravidelná schůzka OBP 
  Zápis schůzky č.2 
- MT a RP připravují vyúčtování 2017 doladí detaily 
-  byl upřesňován program na rok 2018 
- zahájení sezóny 8,9,10.března "Dolton"  
- oslavy XXX – debaty o průběhu oslav, největší úkol zajištění adres a pozvánek (400ks!!) 
 - HAM 2018 v současné době 8týmů, takřka jisté další v jednání (zatím celkem cca 10), MV 
zpracoval 21 bodů jež je nutné zajistit v rámci příprav 
  -  Případná organizace zájezdu na podzim 2018(Italie, Francie) bude také záležet na výsledku 
dotazníku(zatím Sicilie, 6-7nocí 15-20000,-),  
-  Japonsko 2018 Podstatné je pochopit systém vstupenek(CSRU,cestovky,individuálně..) 
přítomni:Romana,Turek,Malina,Pošík,Kodytek,Čihák,Pech,Kapetanovič 
omluveni:,Zeiner,Hanka,Pilný,Průša,Veselý,Löfler,Hlaváč 
 

Důležité! 

V rámci příprav oslav XXX let OBP se hledají fotky,zápisky,vzpomínky 
a také adresy na všechny co se okolo OBP pohybovali,hráli,účastnili 
se zájezdů…. Prosím kontaktujte kohokoliv z OBP.Děkuji Koďas 
 Licence 2018 - 700,-Kč …… platba na: ČSOB, č.ú :3699283/0300 – 
jméno, (variabilní symbol –rodné číslo)                                                       
                                                 Info:připravil  V.Kodytek president OBP 


