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Toto INFO je plánovací zájezdové na …… 

 

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

 

 

SRPEN – OBP Beach Rugby 

 

  
19. srpna – neděle od 14 h Old Boys Rugby Beach setkání areál Na Korábě, 
Praha 8     ul.Krejčího 2261/2a 

OBP pořádá na beachvolejbalových kurtech ragbyovo-společenské odpoledne.  V rámci 
tohoto odpoledne sehrají týmy sestavené z příchozích přátelská utkání dle výběru 
v kontaktním i bezkontaktním beach ragby. Zápasy budou přípravou na podzimní část 
sezony a zájezd na Sicili. Po 17 h bude následovat III.poločas. Zveme členy OBP, 
příznivce, hráče touch ragby i ty kteří pouze chtějí vyzkoušet nový sport a zároveň se 
pobavit. Cca týden předem bude ještě rozeslána Hlášenka. 

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://harcowwnik.files.wordpress.com/2010/07/062.jpg&imgrefurl=https://harcowwnik.wordpress.com/tag/arka-gdynia-rugby-girls/&docid=8dyXjDw4bZw29M&tbnid=Z_UbhUCjTLFxYM:&vet=12ahUKEwit4M2V5r3cAhVLKVAKHbWUBdQ4kAMQMygRMBF6BAgBEBU..i&w=900&h=600&bih=523&biw=1123&q=beach rugby girls&ved=2ahUKEwit4M2V5r3cAhVLKVAKHbWUBdQ4kAMQMygRMBF6BAgBEBU&iact=mrc&uact=8


 
 

ZÁŘÍ – SICILIE 

 
 

Předkládáme program zájezdu ve dnech 8. až 15. září vytvořený na míru pro 
OBP za spolupráce CK a kapitána V. Pošíka. V rámci zájezdu bude sehráno 
utkání s místním týmem v Siracusy. Cena zájezdu pro hráče s platnou licencí 
na rok 2018 je 19990,-Kč. Prosím o přihlášky do 5.srpna. Do 19.srpna bude 
třeba zaplatit 50% a do 2.září 100% z ceny zájezdu. Další informace: Pošík, 
Kodytek 

 

 
Rugby – Team Sicilie                                        Termin 08.09.2018 – 15.09.2018 

08/09/18 Odlet z Prahy v 12,15hodin prestup v Rime 
Predpokladany prilet do Palerma v 16,25hodin 
ubytovani v Balarm hostelu v centru Palerma (10ti luzkove pokoje) 
prochazka vecernim Palermem 

09/09/18 Prohlidka Monreale a stred Palerma (kulturni pamatka UNESCO 2015) 
vecer volny program 
ubytovani: Balarm hostel Palermo 

10/09/18 Odjezd z Palerma, prohlidka historickeho centra Cefalu, moznost koupani 

 Ubytovani v hotelu La-Playa Patti ( hotel primo u more) dvouluzkove vilky 

 Vecere v mistni restauraci Panorama – klasicka sicilska vecere 
(vecere je zdarma v ramci nabidky naší cestovni agentury) 

11/09/18 Moznost celodenniho lodniho vyletu na Lipary a Vulkano, kde je moznost koupani, 
vystupu ke krateru nebo bahenni koupele (ostrovy jsou zarazeny mezi prirodni 
pamatky UNESCO 2000) 

 Hotel La-Playa Patti 

12/09/18 Odjezd z Patti, vylet na Etnu ( prirodni pamatka UNESCO 2013) prochazka po 
Silvestriho kraterech vcetne vstupu do jedno z nich, odpoledne rybi trhy a historicky 
stred města Catanie ( kulturni pamatka UNESCO 2002) 

 Ubytovani hotel Scala Greco Siracusa (ctyrluzkove pokoje) 

13/09/18 Prohlidka Siracusy – dopoledne archeologicky park – recke divadlo, rimsky 
amfiteatr, Dionysovo ucho, odpoledne ostrov Ortigia (kulturni pamatka UNESCO 
2005) popripade zapas 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=72884407964&imgrefurl=https://www.facebook.com/SyracuseRugby/&docid=Fvt0yyrORrEPTM&tbnid=o2CK4c46pChCkM:&vet=12ahUKEwidmYXP5L3cAhUEEVAKHWgHDm04ZBAzKAMwA3oECAEQBA..i&w=624&h=624&bih=523&biw=1123&q=syracusy rugby&ved=2ahUKEwidmYXP5L3cAhUEEVAKHWgHDm04ZBAzKAMwA3oECAEQBA&iact=mrc&uact=8


 
 

 Hotel Scala Greco, Siracusa 

14/09/18 Zapas popripade prohlidka města uvedena den predem 

 Hotel Scala Greco, Siracusa 

15/09/08 Odlet z Catanie v 7hodin, prestup v Rime, 
predpokladany prilet do Prahy v 11,25hodin 

V cene je zahrnuta: zpatecni letenka, ubytovani se snidani + zaplaceni turistickeho priplatku, autobus po celou dobu 
pobytu – transfer i vylety, pruvodce po celou dobu pobytu, jako bonus prava sicilska vecere v mistni restauraci 
v cene nejsou zahrnuty: vstupy na jednotlive atrakce v mistnich lokalitach (cca 60euro), lodni listek na Liparske 
ostrovy (35euro) 

 

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

 

ZÁŘÍ 2018-LISTOPAD 2019 

 
              Vedení OBP se dosud nevzdalo myšlenky na přípravu zájezdu na RUGBY WORLD 
CUP 2019 JJAPAN, který se koná 20.9-2.11.2019. V měsíci září proběhne další kolo 
žádostí o vstupenky. Toto kolo je poslední možností kdy se dá pro větší skupinu (OBP) 
zajistit vstupenky aspoň na 3 utkání. OBP hledá ochotnou osobu, která pomůže 
s organizací. Vytipuje města a v nich aspoň 3 utkání. Tímto se vytvoří kostra zájezdu a 
bude podána žádost o vstupenky. Každý žadatel max. 5 vstupenek na zápas! Po losování 
v září a zajištění dostatečného počtu vstupenek bude případně pokračovat příprava 
zájezdu. Zatím odhadujeme dobu zájezdu na 10-14 dní a cenu 45-100000,- ODHAD !!  
         Jako varianta při neuskutečnění zájezdu do Japonska (vysoké ceny letenek, 
ubytování v době RWC) je možnost uspořádání zájezdu do nějaké ragbyové země 
v Oceánii také v roce 2019………. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Info:připravil  V.Kodytek president OBP 

      Stále je možnost :zaplatit příspěvky na rok 2018, poslat písemný či 
fotografický materiál do infa, účastnit se plánování a organizování činnosti 
OBP………………………………………….. 


