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                                                                                              30 let OLD BOYS PRAHA 

                                      INFO č .  252/ročník- XXX  květen2018                                                           
                  www.oldboys.cz …..bez lomítka za cz !!!       facebook Old Boys Praha Rugby Club                                                                   

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

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

        Trénink RC Petrovice 18,h …30.5 a 6.6 !!!!!!!!!!       
        Červen 
        4.června-pravidelná schůzka OBP 
        8. 9.. června-Staropražská šunka 2018 
        23.června Sparta 90 let 
        podzim 
        Zájezd (Itálie ……) 
        2019 
        Japonsko??? 
 
 

 

Trénink 30.května a 6.června 
   Kapitán V.Pošík vyhlašuje na dny 30.5.2018 a 6.6.2018 společný trénink     
  hráčů OBP. 
 Středa od 18:30 na RC Petrovice. Trénink bude zaměřený na souhru a 
osvojení taktiky před účastí na turnaji Staropražská šunka. Všichni jsou 
vítání a velká účast je předpoklad zdárného vystoupení na turnaji. 

  kapitán Pošík 
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Příprava na Turnaj O 9.Staropražskou Šunku 2018 
…. jsou svolány 2 tréninky ve středu na RC Petrovice !!! 
V letošním roce OBP pravděpodobně postaví tým A a B !!! Proto bude nutná velká účast 
a taky trochu příprava. 
Dále hledáme do týmu zajištující organizaci……. 
 / 3-4 osoby které pomůžou s organizací na hřišti, zapisování výsledků, hlášení, hlídání 
míčů 
/ 2-3 osoby které budou k dispozici s autem pro pomoc při organizaci a dopravě 
/ 2-3(4již máme příslib) pomoc při čepování piva 
/ 2 osoby které budou zajišťovat stále led na hřišti a distribuci vod (vše bude zavezeno na 
hřišti) 
/ min. 5 osob (celý tým) kteří pomůžou s úklidem před opuštěním areálu RC 
Program turnaje: 
Pátek 8.6.2018 v 19h přívítací večírek Smíchovský pivovar (licenční2018-pivo zdarma) 
Sobota 9.června 9,30-17,30 ragbyový turnaj veteránů - 20týmu na RC Říčany(licenční 
2018 pivo + oběd zdarma) 
19,00 závěrečný večírek v rest.Rohlík-Kavčí Hory (licenční+ doprovod á200,-) 
 
 
 

 

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

 
19.5.na RC Petrovice oslavy 30.let Old Boys Praha 
OBP:OBP 20:10 nebo 10:20 ??? 
 

 
 



 

 
 

Oslava proběhla za krásného počasí na perfektně připraveném hřišti RC Petrovice.  Vybraný způsob oslav 
se ukázal jako dobrý. Již od druhé hodiny se scházeli staří kamarádi a začali s vyprávěním příběhů, 
vzpomínek. K dispozici bylo pivo, víno, limo a perfektně připravené steaky (pro někoho bohužel až po 
zápase). V průběhu dne se také objevil dort a spousta vynikajících koláčů, které sponzorsky dodala rodina 
Čížků, ale hlavně Radka. Cukrářce moc děkujeme. President spolu s Martinem Veselým zahájili setkání 
krátkým proslovem. Na výzvu Martina byla držena minuta ticha za všechny kamarády, kteří už mezi nám 
nejsou. Myslím, že s potěšením koukali zhora jak pokračujeme v jejich díle a ideích. Postupně jsme se 
scházeli a když byl v 15,30 dán povel k převléknutí do dresů tak nás bylo do hry 40. S citem pro hru zápas 
odpískal Zdeněk Žák, který nechtěl vyčnívat jako někteří naši rozhodčí. Před zápasem jsme vytvořili řadu 
dle data narození a systémem: první, druhý byla vytvořena mužstva. Hra byla dle přihlížejících kvalitní a 
měla spád. Výsledek není důležitý (20:10 ale nevíme pro koho) ale zápal pro hru, bojovnost. Po zápase 
proběhlo fotografování jak hrajících tak všech ostatních, kteří došli na tribunu. 
Skoro všichni příchozí přišli na výzvu v retro dresech nebo retro trikách. Dobrý nápad a pochvala pro ty co 
uposlechli. Bylo rozdáno triko a umělecky ztvárněná 30ka OBP, kterou navrhl a zajistil Jirka Benýšek. Jirko 
díky. Po sportovní části pokračovala část společenská a to až do časných ranních hodin. Co jsem se 
doslechl tak to byla důstojná oslav 30let Old Boys Praha a tedy všech, kteří dějinami OBP prošli. Docházku 
ani počty neuvádím proto, že nás bylo mnoho a na někoho bych mohl zapomenout. Nyní začíná další rok 
života OBP doufám, že budeme tak aktivní jako dosud a že nám tato činnost přinese mnoho radosti a 
dobrého pocitu jako dosud  
 

 

 

 

----- k dispozici jsou kompletní vytištěné a svázané INFA 1988-2018 za celých 
30let OBP, je také možné je zapůjčit v tištěné podobě či elektronické 
podobě…….  
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 26.5 RC Slávie -  JIRKA PECH „50“a několi dalších slávistů 
OB Slavie:OBP 20:10 
 
Příspěvek kapitána: 

                                     Ahoj Láďo.   
Ačkoliv nejsem žádný pisálek, tak jsem něco sesmolil. Sestava :  Kape, Turek, Koďas ,Artuš ,Růža , Gumba ,Poša, 
Jaroš,  Paťák ,Štepánek, Sůva, Dumbovský ,Janek, Pilous, Nakládal  
             Lajna : Olina, Renata ,Petra, Pavlína, Alenka, (Venuše Paťáková) a zbytek si nepamatuji.  
           Překvapivě drtivý nápor OBP v prvních minutách, což nebývá u nás zvykem, zaskočil soupeře a my se ujali 
vedení. Soupeř se probudil a hra se vyrovnala. Poločas 5 : 5. V druhé půli využili soupeři početnější a mladší střídačky 
a trochu zrychlili hru, což se projevilo na konečném těsném výsledku 20 :  10. Důležité je, že vyhrálo ragby a 
oslavenci si to pořádně užili včetně vydařeného třetího poločasu. Po utkání došlo na sčítání zraněných hráčů, tři 
s otřesem hlavy a dva nový jednorožci, kteří se pyšní krásným červeným růžkem. Pokud jsem na něco důležitého  
zapomněl, je to tím, že si nic nepamatuji.     Rugby a sportu zdar Poša            

     
  
                                                                       

Doplnění příspěvku kapitána. Póša byl jeden z těch co nedobrovolně opustil hrací plochu a 

v sanitním voze navštívil Vinohradskou nemocnici. Pod dozorem Péťi. jak je již zvyklá. Vrátil se 

zkontrolován a ok. Petro líp ho krm ať kapitán je odolnější! Další motající se (trochu)byl Petr 

Štěpánek, Petr Jaroš si pořídil bouli na čele a Martin Löflér ledoval ruku, Ondra Malina a Martin 

Turek měli zase krvavá kolena. V pohodě pouze president ale ten se střetům vyhýbá a jen kecá. 

Dost zranění na jeden zápas. V sestavě nám pomáhali Vláďa Miřácký ml. a Martin Frank a ještě 

2 Slávisté. Díky jim za sportovní gesto. Nastoupil taky Filip Pech junior, který měl ragbyovou 

premiéru a taťkovi určitě ostudu neudělal. Perfektní skládka Filipe. Na lajně byla taky jako 

tradičně celá Gumbova rodina i když chyběla tentokrát maminka.  Také Jirkova sestra. Po 

zápase bohatý raut včetně prasátka. Potěšil mne Kape, který stále otálel s návratem domů, ač 

jeho manželka slavila narozeniny. Ne, že by mne těšilo že nejde na narozeniny ale říkal:“ mně je 

s Vámi tady dobře“ což je pochvala pro celé OBP i oslavence. Jirko ještě jednou všechno 

nejlepší!! 
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          Stav licencí  
spolku ragbyových veteránů Old Boys Praha za rok  2018 
                    k 29.květnu 2018 
Celkem 37 

Praga: Kodytek,Pošík,Štěpánek,Syrový 

Sparta: Cetlová,Marek,Páv,Jaroš R,Beníšek,Vemola,Petřinová,Nesvadbová, 

Slavie:Frank,Szösz,Světlý 

Tatra:Kapetanovič,Jersáková,Jersák,Olič,Jágr P,Čížek, 

Petrovice 

Šulák,Růžička,Vyterna,Labský,Slavíček,Kadečka,Sudek,Dubovský,Průša,Veselý,

Říha,Jaroš P,Prachař, 

ESTEC:Hlaváč, 

Švédsko:Váňa 

Iuridica:Pražák,Juna,Malina 

Kralupy:Votipka 

Říčany:Havlíček,Paťha 

 
…. Jestli něco nesedí volej : Kodytek,Turek 
 
 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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