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30 let OLD BOYS PRAHA

INFO č . 255/ročník- XXX
www.oldboys.cz …..bez lomítka za cz !!!

srpen 2018

facebook Old Boys Praha Rugby Club

------------------------------------------------------------------ NEJBLI ŽŠÍ PROGRAM----PODZIM 2018
Srpen 19.8. neděle 14 h areál Na Korábě ul. Krejčího2261/2a, Praha 8 OBP Beach setkání
27.8. pondělní pravidelná (přesun z 3.9.) ale poslední schůzka OBP v rest. V Parku Freyova1/12,
Září

zájezd Sicilie pro nedostatek (11) zájemců

ZRUŠEN!!!

22.9 sobota ročník Vyškovská Tlačenka -Vyškov 10 h veteránský turnaj
Říjen

1.10. pondělní pravidelná schůzka OBP místo bude upřesněno
27.10 sobota Přeloučský Bison - veteránský turnaj

------------------------------------------------------------Pozvánka -Hlášenka
19. srpna neděle - Old Boys Rugby Beach setkání od 14h (sraz
v 13,30) areál Na Korábě Praha 8 Krejčího 2261/2a beachvolejbalový kurt. Z přítomných budou sestavena mužstva a dle
domluvy se sehraje mini turnaj či pouze zápasy a to v kontaktním či
bezkontaktním ragby. Vše záleží na počtu hráčů a domluvě. Zveme proto jak
zkušené hráče v klasickém či beach ragby tak všechny zájemce i zájemkyně
bez zkušeností. Jedná se o akci OBP ale jsou zváni i mladší. Stačí
trenky(pánové) a vrchní díl plavek (promdámy -není povinný!). Po skončení hry
(cca17h-pronájem kurtu) následuje klasický ragbyový III. poločas v přilehlé

restauraci. Občerstvení zajištěn Přijďte strávit příjemné odoledne
s kamarády.
Zve Old Boys Praha

Připravujeme:
RWC 2019 Japan

Plán přípravy
Oficiální termíny: 19.9 – 12.11 termín žádosti o zařazení do slosování o vstupenky RWC
26.11 oznámení o výsledku losování
26.11 - 5.12 termín na zaplacení objednaných vstupenek
OBP termíny:
a/do 15.9 se přihlásí vážní zájemci o zájezd
b/ do 15.9 upraví dle vybraných zápasů itinerář cesty a upřesní odhad ceny zájezdu
c/vedení OBP ve spolupráci s členy podá do 20.9 žádosti o vstupenky
d/zájemci do 15.11 složí zálohu (vstupenky) 15.000,-Kč na účet OBP /cena zájezdu dle
doby a náročnosti 50-100000Kč
e/ 26.11 po oznámení přidělení vstupenek bude oznámen harmonogram plateb a přesný
itinerář
Vedení OBP rádo přijme každou radu či námět a samozřejmě každou pomocnou
ruku,,,,,,,,,,,

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

-------PROBĚHLO------

2.7. pravidelná schůzka OBP
Schůzka proběhla za velmi slabé účasti a tak bylo pouze diskutovány prázdninové příhody a trochu plán na
podzimní sezónu. V Pošík představil plán cesty na Sicilii
.příítomni: Malina, Kodytek, Turek, Pošík,

6.8. pravidelná schůzka OBP
zápis schůzka č.8 - 6.8.2018
-Beach 19.8, od 14-17h dresy, míče, místo jistí Pošík, hlášenku Kodytek
-zájezd Sicilie pouze 10 zatím , Kodas pošle urgující mail a v pátek padne rozhodnutí
-22.9. Vyškovská Tlačenka -OBP se zúčastní (podrobnosti později)
-27.10 Přeloučský Bison -OBP se zúčastní (podrobnosti později)
-pravidelná schůzka OBP "rozlučková" se přesune na 27.8. pondělí
-večírek 23.11 Kolčavka
-hory nejisté - změna provozovatele
-nákup 30ks míčů s logem
-benefice 2019 ??? … Štěpánek, Jaroš P, ….
-Japonsko - Kodytek pokus o zajištění lístků
přítomni: Pošík, Hlaváč, Zeiner, Jaroš P, Kodytek, Pech, Veselý, Turek, Pilný(v závěru na 12° u metra a
rozvoz)

Info : připravil V. Kodytek president OBP
724203933
Příloha licence 2018

STAV LICENC9
spolku ragbyových veteránů Old Boys Praha za rok 2018

k15. srpnu 2018
Čestní členové(5): M. Bělohlávek (Slavie), A. Vosátka (Sparta),
A. Staška(Austr.), T.Holek (Něm.), S. Petras (Tatra)
Předplaceno(2):
Maisner M. (dalších 5 let), Košina K. (dalších 27let)

Celkem 38
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,Ovčinikov
ESTEC:Hlaváč,
Švédsko:Váňa
Iuridica:Pražák,Juna,Malina
Kralupy:Votipka
Říčany:Havlíček,Paťha
……..jestli něco nesedí volej Kodytek V, Turek
700,-Kč ČSOB č.ú.3699283/0300 jméno-var.symbol

