
 

 
 

--                                                                                                                                                                               

                                                                                              30 let OLD BOYS PRAHA 

                                      INFO č .  256/ročník- XXX  září 2018                                                           
                  www.oldboys.cz …..bez lomítka za cz !!!       facebook Old Boys Praha Rugby Club                                                                   

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

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

Září                                   
              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 
Listopad 
             5.11 pondělní pravidelná schůzka 
            23.11. společenský večírek s partnerkami Na Kolčavce 

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

Hlášenka - Tlačenka Vyškov 

Sraz sobota 22 září v 5,45(6,00odjezd) Lékařský dům I.P.Pavlova-
návrat max23,00 tentýž den! 

 
…. jede velký bus, možné je vzít i příznivkyně či další ještě 
nenahlášené adepty na účast v OBP( platba za OBP v buse 100,-Kč) 
Koďas 
Poděkování: Do termínu oznámení že jedu či nejedu přišlo těchto 
oznámení 36(třicetšest).Ani jedno mé oko nezůstalo suché. Děkuji!!! 
Koďas 

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

   

 



 

 
 

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 
  
                           ITINERÁŘ ZÁJEZDU - přípravný!!!! 
18.9.2019 1 ODLET PRAHA   
19.9.2019 2 PŘÍLET TOKIO  
 20.9.2019 3 TOKIO - PROHLÍDKA MĚSTA S ČESKÝM PRŮVODCEM  
21.9.2019 4 ZÁPAS RUGBY  
22.9.2019 5 CHRÁMOVÁ KAMAKURA  
23.9.2019 6 ŽIVOUCÍ TOKIO  
24.9.2019 7 VÝLET K IKONICKÉ HOŘE FUDŽI  
25.9.2019 8 PŘEJEZD DO ÓSAKY  
26.9.2019 9 HISTORICKÉ PAMÁTKY KJÓTA  
27.9.2019 10 HRAD HIMEDŽI A ABENO HARUKAS 
 28.9.2019 11 ZÁPAS RUGBY  
29.9.2019 12 VĚHLASNÁ HIROŠIMA 
 30.9.2019 13 POSVÁTNÁ NARA  
1.10.2019 14 PŘÍRODA KJÓTA 
 2.10.2019 15 VOLNÝ PROGRAM 
 3.10.2019 16 ODLET Z OSAKY DO ČR 

CENA ZA POZEMNÍ PROGRAM PRO 30 OSOB:  72 790,- Kč/os   
PŘEDBĚŽNÁ CENA LETENKY OD: 18 000,-Kč/os  (cena letenky v závislosti na termínu, 
poskytnutí jmen, a dalších náležitostí)    
 CENA CELKEM: 90 790,-Kč/os 
Cena vstupenek na 2 exkluzivní zápasy 7 500,- 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA      cca 100 000.-Kč 
 A/hledám(22září) cca 12 osob ochotných požádat o vstupenky  
 B/ vytvářím seznam vážných zájemců-prosím o nahlášení 
Koďas 
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 !!! Tradiční zimní soustředění na Šumavě !!! 
Letitý správce penzionu a náš kamarád Ruda Paulik v letošním roce zakončil 
své provozování penzionu. 
Nový provozovatel chce pro letošní rok zachovat jak ceny tak tradiční 
návštěvníky. Je proto nutné závazně se vyjádřit ke své účasti do 22.září. Po 
oznámení počtu zájemců bude probíhat jednání s provozovatelem 
Termín 18.19.20.ledna popřípadě nájezd dříve(čtvrtek,středa) 
Nabízena je plná penze i polopenze (loni 450,) 
Pokoje 4-6 lůžkové (všichni tušíme o jaký standart se jedná) 

Prosím o rychlou odpověď a rozšíření mezi zájemci tak aby 
byla naše vyjednávací pozice silnější, 
Děkuji Koďas 
 
 
 
 

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

 

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

19.srpna setkání  s rugby beach Na Korábě. 
Díky kapitánovi Pošíkovi byl objednán kurt, lajnování i posléze občerstvení ve sportovním areálu Na 
Korábě. Sešli jsme se v neděli v 14h kdy zřejmě vrcholily horké dny. Po rozkoukání a troše občerstvení 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.cestujemesumavou.cz/upload/799-1011522235.jpg&imgrefurl=http://www.cestujemesumavou.cz/zimni-pesi-turistika&docid=KoxOAgf1vZzf5M&tbnid=anrg0IXllSibZM:&vet=10ahUKEwi7tOqSjr_dAhWRYlAKHcqdCAcQMwhmKB4wHg..i&w=1650&h=1100&bih=493&biw=1059&q=zimn%C3%AD hory %C5%A1umava&ved=0ahUKEwi7tOqSjr_dAhWRYlAKHcqdCAcQMwhmKB4wHg&iact=mrc&uact=8


 

 
 

jsme se vydali na plac. Rozdělení „náhodné“ do tří týmů. Od začátku měli modří smůlu už s rozdělením 
hráčů i dále v průběhu malého turnaje. Popasovali se ale s nepřízní osudu hrdinně. Hned zpočátku byl 
zamítnut pokus (Koďas) prosadit touch ragby. Začalo se hned zostra a byl to dobrý sport.  Týmy byly 
vyrovnané (až na modré, kteří měli smůlu při rozdělování hráčů) a boje byly kvalitní. Výsledek vzhledem 
k umístění modrých není důležitý, hlavní byla radost z pohybu a setkání s kamarády. III poločas na krásné 
terase s výhledem na Prahu se protáhl skoro do pondělí. Svoji nováčkovskou povinnost splnili Milan 
Ovčinikov a Honza Vilímkovský objednáním několika rund. Probrali jsme budoucí program, zapojení 
mladých, historii, Duklu. Opět jsme se dohodli, že příští rok uděláme repete ale s větší propagací, 

 

Účastníci:Malina, Ander, Kodytek, Marek, Pilný, Slavíček,Frank+Kristián, Vemola, Pech, 
Jersák, Ovčinikov, Vilímkovský, Nakládal,Pošík, Jersák,pan rozhodčí Kapetanovič(všimněte si 
levé ruky přesto přišel), chybí Světlý,Turek,Petra,Renata, 
 
 

27.8. pravidelná schůzka rest. V Parku 
Schůzka byla netradičně posunuta o týden vpřed. Restaurace mění majitele a tak nebylo jisté, že v řádném 
termínu bude otevřeno. Dosud se ale nic nevyjasnilo a tak místo pravidelných schůzek je dále nejisté. 
Proto má někdo nějaký návrh či možnost místa na setkávání OBP (občerstvení a hlavně umístění fotek a 
vitrín) sem sním! 
-rozhodli jsme o nákupu štulpen,trenek,10dresů,tašky Kukri 
-kontaktovat Vídeň pro možnost jarního zájezdu 
-ceny do tomboly na večírek 
-zpráva o přípravě nákupu lístků RWC……… 
-poptání nákupu 30ks balon+logo, přívěsky 

 



 

 
 

 
5.9. trénink na RC Petrovice 
V rámci pravidelně pořádaného touch ragby se na základě výzvy kapitána sešlo také pár oldboysáků. 
Nebylo nás dost na řádný trénink ale do touche jsme se rádi zapojili. Je to možnost osahat si míč, 
proběhnout se a osvojit a upevnit některé ragbyové návyky. Bylo by dobré mít větší účast. 
 Přítomni: Jankovič, Vemola, Štěpánek,Ovčinikov, Dubovský, Sudek, Kodytek,Küblback,  
Omluveni: Pošík, Zeiner, Jersák 

12.9. treninka na RC Petrovice 
Tentokrát slabší účast ale sport dobrý zpočátku omezený přípravou U16Petrovice-Slavie 
Přítomni:Pošík, Štěpánek. Kodytek. Dubovský. Prachař, Michalička přihlížel Sudek +1 

 

Info : připravil   V. Kodytek president OBP 724203933 
 
 
          Stav licencí spolku ragbyových veteránů Old Boys Praha za rok  2018 

                    k10 září 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)    

 
Celkem48+2 

Praga: Kodytek,Pošík,Štěpánek,Syrový 

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

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,Gottwald,Prinke, 

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 
 
           


