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                                                                                              30 let OLD BOYS PRAHA 

                                      INFO č .  249/ročník- XXX   březen 2018                                                           
                                ww.oldboysrugby.cz …..bez lomítka za cz !!!       facebook old boys                                                                    

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

                 

          OSLAVY 30LET OLD BOYS PRAHA 19 KVĚTNA 

                                                      na RC PETROVICE                                             

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

                                                                             duben     
                                                         9. dubna - pravidelná schůzka OBP-POSUNUTA z 2.dubna 
                                                       20.-21.dubna  turnaj Olomouc viz podrobněji…… 
                                                       28.dubna-benefice „50“ M. Löfler- Praga 
                                                                            květen 
                                                         7. května-pravidelná schůzka OBP 
                                                       19.května-oslavy XXX OBP 
                                                       26.května benefice „50“ Jirka Pech- Slavie 
                                                                            červen 
                                                         4.června-pravidelná schůzka OBP 
                                                    9.10. června-Staropražská šunka 2018 
                                                     23.června Sparta 90 let 
                                                                            podzim 
                                                                    Zájezd (Itálie ……) 
                                                                              2019 
                                                                        Japonsko??? 

https://www.facebook.com/149579371798183/photos/gm.224596728114442/1643142795775159/?type=3&theater
https://www.facebook.com/149579371798183/photos/gm.224596728114442/1643142795775159/?type=3&theater


 
 

                -----PODROBNĚJI o programu ----- 

 
                               Pravidelná schůzka  9.dubna 

- pravidelná schůzka OBP vždy první pondělí v měsíci je posunuta z důvodu Velikonoc až na pondělí 

9. dubna, schůzka se koná v restauraci V parku, Freyova ul.12 Praha 9, vchod ze zahradní 

restaurace- - účast dobrovolná, zveme všechny kdo mají zájem o dění v OBP, samozřejmě i 

nečleny….                                                                                                                                                              

 

                              20. – 21.duben OLOMOUC 
Memoriál ing .Miloše Dobrého a Holek Cup- vedení OBP rozhodlo o naší účasti na základě 
odpovědí  hráčů po urgenci. Program turnaje: čtvrtek zahajovací večírek 
                                                                                               pátek hrací den -večer volno 
                                                                                               sobota hrací den – večer závěrečný večírek 
Program OBP :  
zahajovacího večírku ve čtvrtek se neúčastníme(kdo chce může individuálně) 
pátek v 7,10 odjezd společně z hl.nádraží Praha – v cca 11,00 zahájení turnaje (3 zahraniční 
týmy a 5 tuzemských), stravování individuálně na hřišti, ubytování a nocleh v Hotelovém 
domě, večer několik variant(zůstat na hřišti, hromadně nebo individuálně do města….) 
sobota příjezd dalších hráčů, cca 11-17h hrací den, večer nebo odpoledne závěrečný večírek, 
odjezd nejpozději sobota večer 20,13h(poslední vlak na Prahu!!) kdo nestihne nebo nechce 
tak se stará individuálně….. 
Účastníci, kteří mají zaplacenou licenci na rok 2018(700,-Kč) hradí pouze účastnický poplatek 
200,-Kč . (OBP hradí - cestu vlakem Praha-Olomouc-Praha, MHD Olomouc, nocleh 2lůž.pokoj, 
závěrečný večírek, startovní poplatek) 
Přihlášení 
 na pátek (odjezd v 7,10h hl.n):    
Marek,JarošP,Pražák,Ander,Růžička,Pech,Kapetanovič,Turek,Pošík,Slavíček,Michalička,Jaroš
R,Malina,Labský,Jersák,Votipka,Dubovský,Vemola,Čížek,Štrincl,Kodytek,Tánička(4poslední 
asi na ozdobu-zranění,léčba,nemá kopačky,…) celkem 18+4 
na sobotu: 
Theman,Jankovič,Sudek,Löfler,Juna.celkem 5 
Žádám o kontrolu Vaší účasti a v případě nejasností či změny uvědomit kapitána Pošíka či…  
Je nutné taky oznámit případné jiné termíny odjezdů či příjezdů z důvodu nákupu jízdenek a 
bydlení.  

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.radetice.cz/www/obecradetice/fs/wrs-galerie/vyrocni-clenska-schuze-csz/dscn5235.jpg&imgrefurl=http://www.radetice.cz/fotogalerie/vyrocni-clenska-schuze-csz/&docid=i2201jBbKFUmtM&tbnid=Eu3EDhbCnalciM:&vet=10ahUKEwiLtrXo7I_aAhXIJ1AKHUrsAukQMwh-KD4wPg..i&w=800&h=600&itg=1&bih=561&biw=1280&q=sch%C5%AFze&ved=0ahUKEwiLtrXo7I_aAhXIJ1AKHUrsAukQMwh-KD4wPg&iact=mrc&uact=8


 
 

                                                                                               
 

                    
Kurz rozhodčí 3.třídy 
14.-15. dubna v Praze je možnost se přihlásit bezplatně na kurz „rozhodčí ragby“(bez omezení věku) 
vhodné pro trenéry mládeže, zájemce o ragby, hráče, debatéry,věčné remcaly, dobrovolné rozhodčí na 
veteránských turnajích, ….. organizuje ČSRU-zprostředkujeme kontakt 

 

                                  
 

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

 
5.3. pravidelná schůzka OBP 
Zápis schůzky č.3  - 5,3,2018 
- akce "dolton" zamluveno 15 (hlášeno 11) míst penzion U Kozlu, zamluveno 25 večeří rest Na 
Zastávce, 13-15h sport umělka hřiště nahlášeno cca 23osob 
- Olomouc zatím nahlášeno 14 osob na zahajovací zápasy v pátek, VK rozešle vyzývací 
hlášenku na doplnění aspoň na 20 aby bylo možno reprezentovat OBP, 
-"50" Martin Löfler 28,4,2018 od 17 h-soupeř Praga 
-Havířov-OBP preferuje jeden zájezd na Moravu(Olomouc)  
-XXX oslavy OBP program-oslava obp, zápas všech, občerstvení, muzika, hřiště (RC Petrovice), 
19 května občerstvení bude podáváno zdarma, kapela bude vybrána na základě výběrového 
řízení, kdo se ho ujme? zatím nabídka skupin od Marka,Štěpánka,Kolčavka, Pozvánky MV a PN 
vytvoří do konce týdne pozvánku k schválení(za podpory OM), rozesláno bude mluvčím,  a Ti by 
měli garantovat pozvání  
-benefice "50" Pech Jiří 26. května 2018 -soupeř Slavie bude doladěno 
- Šunka2018-hřiště2x zajištěno, zamluveny termíny Rohlík a pivovar Smíchov, další úkony se 
provádějí, 15 + 2 týmy (z pohledu turnaje asi již maximum co lze rozumně zvládat),  
- Sparta 90 let-23 června 2018 cca 13 h turnaj old boys k výročí Sparty 
- VK dopřipraví návrh zájezdu podzim 2018 na Sicilii k rozhodnutí 
-WRC 2019 propásli jsme první možnost nákupu lístku, je třeba společně (kdy? ..čekám 
návrhy)vytipovat města možné návštěvy a zaregistrovat žádosti na cca září2017 potom bude 
následovat další rozhodování..... 
- VK připravuje návrh dresů a cenovou kalkulaci 
zapsal Kodytek 
přítomni:Malina,Hlaváč,Pošík,Veselý,Nakládal,Löfler,Marek,Kodytek,Vemola, 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://media.novinky.cz/333/203335-original1-rs5xn.jpg&imgrefurl=https://www.novinky.cz/zena/zdravi/192993-olomoucke-tvaruzky-kulinarsky-skvost-jenz-pomaha-hubnout.html&docid=X6a5K4LqGGN9BM&tbnid=VLYfWTPYyZuwrM:&vet=10ahUKEwjYgPvc7Y_aAhWSbFAKHXPnAPgQMwhFKBEwEQ..i&w=800&h=542&bih=561&biw=1280&q=olomouc syre%C4%8Dky&ved=0ahUKEwjYgPvc7Y_aAhWSbFAKHXPnAPgQMwhFKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.rugbyunion.cz/upload/images/gallery/Rozhod%C4%8D%C3%AD/Nov%C3%BD lev 2015_%C4%8Desk%C3%A9 ragby rozhod%C4%8D%C3%AD_barvy %E2%80%93 kopie.png&imgrefurl=http://www.rugbyunion.cz/cs/page/205&docid=v2OmBrabjLIiTM&tbnid=BLM8W1iQwwWifM:&vet=10ahUKEwjYx-uc74_aAhWJL1AKHXTEDT8QMwhqKCIwIg..i&w=913&h=1036&bih=561&biw=1280&q=rozhod%C4%8D%C3%AD ragby&ved=0ahUKEwjYx-uc74_aAhWJL1AKHXTEDT8QMwhqKCIwIg&iact=mrc&uact=8


 
 

omluveni:Turek,Hanka,Zeiner,Pilný,JarošP,Pech(taneční) 
 

 

 

10.a 11. března - tradiční jarní soustředění – Říčany 

 

 

Letos se nás sešlo 22.Skoro přesně v 13,05 začal ragbyový trénink pod vedením mládežnického 
trenéra Martina „Dalamánka“. Cvičení bylo náročné a bylo vidět, že někteří mají po zimě problém 
s koordinací. Zapojil se i Viktor, který měl letité obavy ze šišky. Ale nebylo to špatné což dokazují 
i foto dokumenty. Všeobecně nám všem balon trochu překážel ale ke konci už jsme dokázali 
trochu zvládnout taktiku i techniku. Po ragbyové části byla tradiční fotbalová. Kapitán nadhodil 
ročník 1962 jako zlomový… musela proběhnout korekce ještě o 4 roky. Slávek dodával věkový 
průměr mužstev, to já radši dělat nebudu, protože výsledná čísla jsou hrozná.  Tentokrát měli 
herní převahu staří. Jistý brankář Barthéz - Průša, který se velmi zlepšil po zapůjčení 
presidentových brankářských rukavic. Přesto jednou padal na přízemní míč a dopadl až tehdy 
když se už míč vracel po odrazu od sítě. Góól. Velmi fotbalově tradičně Čenda a Jirka Pech, 
který bombou skoro zlomil ruku brankáři mladých Dalmošovi. Ani jednu chybu neudělal stoper 
Honza Čihák. Bohužel se zranil(sval) Fanda Havlíček, který nedávné absolvoval Vasův běh. A 
teprve v Říčanech jeho tělo nevydrželo. Mladí se snažili ale tentokrát tahali za kratší konec a to 
měli štěstí, že pověstný střelec Míra Němeček se přišel jen podívat. Po zápase přesun do 
penzionu, bohužel chvilka čekání. Po hygieně procházkou do restaurace Na Zastávce, kde již 
probíhaly přenosy 6Nations. Krátké seznámení presidenta s programem OBP hlavně pro ty co 
nechodí na schůzky. Potom skvělá večeře a skvělé pivo. O vše se postaral Říčaňák Pavel 
Čamrda s kolektivem. Velký dík. Dorazil i na chvilku Roman Jaroš. Čenda, který původně mířil po 
večeři domů si to rozmyslel a ubytoval se v Gumbově posteli. Ten po návratu chvíli bivakoval na 
chodbě a potom se odvážil lehnout na pokoj pod postel. No prostě Čenda. Jinak se stává tradicí, 
že nějak vždy někomu chybí postel. President loni v Říčanech a v Postupim a nyní Gumba. 
Jeden nejmenovaný hráč při návratu netrefil „trampolínu“ a ráno byl zválený jako č… Ráno 
snídaně v průchodu a spořádaný odjezd. Zdařilá akce 
 



 
 

Přítomni:staří a dnes 
lepší:Průša,Čihák,Kodytek,Havlíček,Jersák,Pošík,Pech,Hlaváč,Jaroš,Veselý 
Mladí:Marek,Votypka,Marek ml,Malina,Nakládal(chvíli 
staří),Štěpánek,Slavíček,Juna,Michalička,Prinke,Růžička, divák-Němeček(kýla)

 
 

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 

,,,,,,, stále chybí další přispěvatelé do INFA a to jak fotek tak textu, také chybí 
odezva co Vám v INFU chybí, popřípadě přebývá,,,,,, 
,,,,,,, čekají nás 2 velké akce (oslavy XXX let OBP, Šunka 2018-19 týmů) a proto 
výbor očekává vydatnou pomoc od Všech, kterým aspoň trošilinku záleží na OBP,,,, 
                                                                              Děkuji Koďas 


