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                                      INFO č .  251/ročník- XXX  květen2018                                                           
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  OSLAVY 30LET OLD BOYS PRAHA 19 KVĚTNA 
na RC PETROVICE                  

     

Důležité !!!!! 

  

 19. května sobota od 14hodin až do pozdního večera bude probíhat na RC 
Petrovice setkání bývalých, současných i budoucích hráčů a příznivců Old 
Boys Praha. V 16 hodin proběhne utkání za účasti všech generací a proto 
kopačky sebou. Proběhne také společné fotografování. Občerstvení bude 
zdarma a je připraven malý dárek.  
Srdečně zve celý OBP, výbor, president, 

     

     ------ NEJBLI ŽŠÍ PROGRAM-----                                                                                                                         

   

pravidelná schůzka v pondělí 7.května-zrušena z důvodu příprav na Den vítězstvi 
                                                       19.května-oslavy XXX OBP od 14h RC Petrovice  
                                                       26.května benefice „50“ Jirka Pech-RC 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


 

 
 

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

 
9.4. pravidelná schůzka OBP 
VK dovybrat dle seznamu 100,-kč za "dolton" 
-Olomouc turnaj 
-Olomouc zajištěn hotel se snídaní+zjištěno spojení.... VK rozešle hlášenku s instrukcemi k 
potvrzení účasti, ... OM nakoupí spolu s MT jízdenky a zajistí hotovost,....MT zaplatí startovné a  
OM zajistí výrobu 7 ks plaket... odsouhlaseno člen OBP platí 300,-Kč náklady na os cca 1350,-Kč 
- oslavy XXX 
hřiště zajištěno spolu s občerstvením .... dohodnuto již dříve výroba stravenek (aby někdo nešel 
vícekrát!!) které bude někdo distribuovat KDO?,a KDO? vyrobí stravenky,OM požádá rozhodčího 
z Iuridici o účast, uskuteční se utkání,..VK navrhuje vystavit všechny původní dresy OBP KDO? 
zapůjčí ?PŠ připraví pro tisk knihy všechny zápisy za 30let zajistíme promítání fotek? počítač? 
televize?stále není vyřešeno působení kapely-tj výběr,VK požádal MCH o zprostředkování v 
Seznamu.cz nějaké upoutávky a také připraví podklady pro PS(První zprávy) 
-Šunka 2018 
-nebyl ředitel turnaje (zahraniční cesta) a proto jsme řešili jen heslovitě... zatím 19 týmů (musíme 
rozhodnout jak dále s losováním...DF Říčany určí termín schůzky cca až za týden...  
-ostatní 
- zřízen soupis odznaků, nálepek.. odznaky atd  a evidenci povede zatím kapitán VP 
- bylo objednáno 30ks tašek,20ks dresy nové,30ks balonů 
-benefice Kapetanoviče bohužel koliduje již s přislíbenou účastí na 90 Sparty, budeme hledat 
náhradní termín pravděpodobně září 
přítomni:Zeiner,Marek,Pilný,Malina,Pošík,Löfler,Hanka,Jaroš P,Pech,Romana,Hlaváč 
omluveni:Turek,Veselý 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/repository//2008_hraci/sekora_obr&imgrefurl=http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/lide/sekora-ondrej-1899-1967/&docid=LR5mfxSDB-BZAM&tbnid=PRr-3WcwUcT0MM:&vet=10ahUKEwiEnpC7jO_aAhXJFCwKHf5WDYwQMwhQKBUwFQ..i&w=540&h=225&bih=714&biw=1536&q=rugby pravidla&ved=0ahUKEwiEnpC7jO_aAhXJFCwKHf5WDYwQMwhQKBUwFQ&iact=mrc&uact=8


 

 
 

20.-21.dubna memoriál ing.M.Dobrého a Holek Cup 

v Olomouci

 

Hráli:Servít,Slavíček,Marek,Pilný,Štrincl,Votipka,Juna,Malina,Dubovský,Vemola,Pech,Scösz,Růžička,Labský,   

JarošP,Pražák,Löfler,Pošík,JarošR.kapetanovič,Michalička,Sudek,Jersák,(Jankovič,Prachař,Zatloukal)lajnaČížek, 

Kodytek,Jarka,Albrecht,Jana(za cizí Kocourek,Chomoutský,Smička,Václavík) 

Pořadí:MSO,MSD,Sivy LevyKyev,O33,OBP,RBW 

Po počátečních rozpacích s nahlašováním účasti jsme vyrazili v pátek ráno směr 
Olomouc.V Olomouci byly přípravy v plném proudu. Bohužel se nedostavil jeden zahraniční a 
domácí tým. Po přelosování jsme nastoupili proti O33 Říčany. V počátku byla hra vyrovnaná a 
dokonce jsme položili pětku. Poté se však projevila herní zkušenost a dravost a odešli jsme 
poraženi 10:5. Druhé utkání proti ukrajinskému týmu. Ti hráli klasické ukrajinské ragby tvrdé a 
někdy za hranicí únosnosti pro veterány i pro férovou hru. Po bojovném výkonu jsme prohráli   
20:5. Druhý den jsme nastoupili proti Moravskoslezským orlům a pozdějšímu vítězi turnaje 
podlehli 30:0. Tady se projevila nejen širší lavička ale i taktická a technická převaha. Možná by 
toto malinko pomohla řešit nějaká účast na tréninku. V boji o neposlední místo v turnaji jsme 
porazili RBW. Ti se jako tradičně se potýkali hlavně s malým počtem hráčů. Ve dvou utkáních 
jsme doplňovali i my. Turnaj dobrý ale podle našeho názoru stačil jeden hrací den, to bychom se 
ale ošidili o večer v restaurantu, jízdy tramvají a pro někoho těžké ráno a pro všechny vítr 
v peněžence. Již podruhé nebylo účtování společné útraty ok. Musíme to příště lepe vyřešit a 
pohlídat. Jinak turnaj dobrý, účast výtečná. Musím pochválit všechny, kteří se zúčastnili a 
obětovali svůj čas a často individuálně dorazili na místo konání. 
 
 

 
 
28. dubna benefice Marin Löfler „50“ 



 

 
 

Praga OB-OBP30:0 

V sobotu se na Pragovce uskutečnil extraligový zápas Praga-Tatra a jejich záloh. Již v průběhu 
těchto zápasů jsme se scházeli. Po 17hodině byla mužstva připravena. OBP pouze s jedním 
náhradníkem a Praga určitě s více jak 4. Jako vždy v posledních zápasech jsme Pragovku 
zaskočili. Měli jsme hned zkraje 3 dobré možnosti k bodování ale asi nám chyběl zabijácký 
instinkt. Vůle a také dravost a ragbyové umění nechybělo soupeři a tak body v náš neprospěch 
přibývaly. Musím však říci, že bojovnost a snaha vzdorovat nám nechyběla. Vynikal Kosťa, který 
byl snad všude. Pozoruhodný byl i obranný skok Gumby, který zabránil již samostatnému úniku 
soupeře. V obranné části se všichni překonávali i když výsledek tomu nenapovídá. Po zranění to 
zkusil Áda Albrecht a hrál velmi dobře a přinesl ragbyovost. Za bojovnost, snahu a vůli musím 
celý tým pochválit. Jisté je, že by to chtělo také trochu ragbyové zkušenosti a nějaký ten trénink. 
Po herním projevu jak v Olomouci tak při benefici je to k zamyšlení. Co takhle trénink před 
Šunkou? Petr Štěpánek již přišel s iniciativou a zkusíme to dotáhnout. Jinak za Pragovku hrál 
celý zápas oslavenec Martin a také Petr Štěpánek. Martin pětku nedal ale určitě si dobře zahrál. 
Já jsem se úspěšně uhýbal Vorlickému, Jungovi a dalším tvrdým Pragovákům ale v chumlu si 
mně někdo našel a dost mi naložil. Mé tušení se potvrdilo. Byl to Martina ale prý nechtěl jak 
vždycky říká!? Společenská část byla také na úrovni. Byl předán pajdulák jak „50“ Martinovi 
k jubileu tak Hance a Marušce za dlouholetou účast na akcích OBP a jejich velkou přízeň a 
pomoc. Děvčata ještě jednou moc děkujeme a jsme rádi, že jste v OBP. Martin si oslavy užil 
stejně jako všichni ostatní a určitě v dresu OBP prožije mnoho dalších zápasů. Gratulujeme. 

 
Hráli:Pilný,Kodytek,Pátek,Malina,Pech,Nakládal,Turek,Sudek,Vemola,Pošík,JarošP,Vyterna,Albr
echt,Jersák,Sczös,Kopecký a za soupeře:Löfler,Štěpánek,lajna: 
Kudláček,Hanka,Maruška,Jana,Košina,Zuzanka,Syrový,Pavlína, 
 
 
 
 
 
 

Hledáme-Nábor                                                                     .                                                                                                                                                                                              
Pracovníky-výčep, pomocné práce v pohostinství                         .                                                               



 

 
 

Administrativní pracovníky-práce v sportovně technické           . komisi(zápisy, 
hlášení utkání)                                                           . 
Pracovník v autodopravě-zajišťování pomocné dopravy             .                                                     
Pracovnice v turistickém oboru-průvodkyně k mužstvům           .                                                   
Technické pracovníky-sběr míčů, pomoc při stravování, převoz bannerů atd.                                                                                           
.                                                                                                   
Nabízíme zázemí stabilní společnosti a slušné zacházení           . Pracovní oděv 

zajištěn  - Pracovní doba:     Šunka 2018 - 9,10června                                                                                                                                                           
 

  
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 
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Ppppraga 


