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

Říjen                  27.10. sobota Přeloučský Bizon - veteránský turnaj 
Listopad             5.11. pondělní pravidelná schůzka 
                           23.11. společenský večírek s partnerkami Na Kolčavce 
 
 

Hlášenka -  Přeloučský Bizon sobota 27.10.2018 RC Přelouč 

Odjezd 7,58(sraz 7,30-káva,noviny.plechovky,cigára)Hl.nádraží Praha-návrat ?večerní 

hodiny. Poslední letošní turnaj a poslední možnost hry v tomto roce. Doufám, že se 

dostavíme v velkém počtu a herně navážeme na několik světlých chvilek v letošním 

roce. Prosím o odezvu jedu-nejedu z důvodu nákupu místenek. Jsou vítání i nehráči a 

příznivkyně(ci). Po zápase bude možnost zakoupit staré dresy OBP(přednost mají 

staré kusy, ale dostane se na všechny…)  Cena zájezdu 100,-Kč, 

vybírá se ve vlaku.. 

Kapitán Pošík 

 

------------------------------------------------------------ 
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Připravujeme:  a/  

RWC 2019 Japan Plán přípravy č.2 
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 

     V restauraci Zlatá Kovadlina proběhla malá schůzka ohledně organizace a nákupu 
lístků na RWC 2019. Po zvážení reálných možností objednání lístků a plánovaného 
termínu zájezdu byly vybrány utkání Francie-Argentina 21/9/19 a Skotsko-Samoa 
30/9/19. O tyto lístky bude požádáno prostřednictvím cca 6 osob (každá žádost 
6ks/zápas). Harmonogram zájezdu s popisem plánované cesty je přiložen k INFU. Toto se 
bude měnit na základě úspěšnosti losování.  Cena se bude upravovat dle upřesnění cesty 
a na základě vývoje ceny letenek a podobně. Do termínu 15.11 je třeba se řádně přihlásit 
a složit zálohu 10 000Kč na účet OBP. Tato částka v případě neúspěchu u losování bude 
vrácena. V opačném případě bude rozeslán další harmonogram záloh (do zájezdu chybí 
cca rok a je třeba složit cca 100 000Kč). Předpokládaná cena 100 000Kč (neznáme cenu 
letenek, přesný plán cesty). Dosud přihlášeno 16 osob. Očekávám další přihlášené a 
dobrovolníky na objednání lístků kde vše vysvětlím. 
S pozdravem rugby zdar a Japonsku zvlášť. 
Jorošiku onegai šimasu. 
Koďas 
Příloha Plán cesty 
              Seznam účastníků 

                               b/ 
 

 !!! Tradiční soustředění milovníků zimních 
sportů na Šumavě !!! termín 9.-13.leden 2018 

 Nový provozovatel pensionu U dvou rysů 
(dříve U Paulíků) nám potvrdil nový termín pobytu 9.-13. ledna 2019.Termín 
nástupu dle dohody je pravděpodobně možno již od středy.Prosím již 
přihlášené o datum příjezdu a odjezdu. Cena zůstává 450Kč/polopenze. 
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Seznam pokojů č1 /Jersáková+1 

                                               2 /Vokurka+1 
                                               3 /Lhoták+1 
                                               4/Albrecht+1 
                                               5/Cetlová+3 
                                               6/Jersáková+3 
                                               7/Kodytek,Löfler,Vemola 
                                               8/Pošík+1,Pech+1 
                                             18/(4)Olič+4 
                                             19/(4) Syrový+3 
                                             20/(4) ? 

Zatím obsazeno 10 pokojů (31osob ) zbývají 1 pokoje 4 osoby. V případě 
většího zájmu je nutné urychleně vstoupit do dalšího jednání a ozvat se mi. 
Provozovatel bude požadovat cca 50% zálohu 

Prosím o rychlou odpověď a rozšíření mezi zájemci. 
Děkuji Koďas 
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                                     -------PROBĚHLO------ 

 
 

22.září 22. ročník Vyškovské Tlačenky 
MSO/Vyškov:OBP10:10 OB Brno:OBP35:0 
V brzké ranní hodině se nás u Lékařského domu sešlo 24.Cesta pohodlná i když trochu omezená šířkou 
silnice po malém karambolu kamionu. Po malé zastávce u pumpy jsme dorazili do Vyškova. Tam jsme se 
dozvěděli, že nastoupíme proti společenství Vyškov/Orly a proti OB Brno. Turnaj byl zahájen utkáním 
Vyškov/Orly - Brno. Byla držena minuta ticha na počest nedávno zemřelého kamaráda „Olafa“ 
Chomouckého. Byl to dobrý kamarád. Druhé utkání bylo OBP proti společenství Vyškov/Orly. Odehráli 
jsme ho celkem kvalitně a dokonce jsme 10:0 vedli. V závěru nás ale zmáčkli a položily body. V druhém 
utkání jsme dostali naloženo 35:0. Mladší a sehraný soupeř byl nad naše síly. A to obrazně i doslova. 
Přesto, že jsme měli na střídání dost hráčů tak nám došli síly a Brno i díky herní převaze nás válcovalo. 
Dobře se uvedl Jirka Stýblo a velmi dobře hrál Luboš Michalička. Skončili jsme třetí a pochutnali si na  
 
 
tlačence. Bohužel, soupeři se brzy vytratili. Brno hned s částí  MSO a Vyškováků bylo málo již zpočátku. O 
veteránské turnaje v podání tuzemských týmů je stále menší zájem a o výjezdy za hranice vlastních měst 



 

 
 

tím více. Zřejmě pořádání 6-7 veteránských turnajů ročně je příliš a devalvuje zájem na nich. Odjezd jako 
tradičně na několik etap s málem zapomenutým Ádou. Několik občerstvovacích zastávek a vynález mix 
nápoje burčák+slivovice. Slivovici dodal nováček na zájezdu Jirka Stýblo+Mehys. Nezvykle brzký příjezd do 
Prahy a ztráta dárků hráče JJ při cestě metrem. 
Hráli:JarošR,Pošík,Löfler,Michalička,Vyterna,JágrA,Paťha,Prachař,Stýblo,Kodytek,Pech,Albrecht,Prinke,Vot
ypka,Lhoták,Marek,Turek,Pilný,Sudek,Jersák,Malina,Seč,Juna,Kapetanovič 
Lajna:Veselý,Syrový 
…….. z důvodu kybernetické neznalosti pisatele tohoto nepravidelného periodika budou fotky z turnaje 
zveřejněny v příštím infu…….. sorry jako 

 

 

1.října pravidelná schůzka OBP(tentokrát restaurace Cortéz-
Freyova ul. 
-plán akcí na podzim 
-informace o horách 
-příprava organizace večírku-tombola 
-sportovní taška umístění loga + čísla 
-řešení účasti na RWC 2018-bude požádáno o vstupenky a dle zájem o účast se rozhodne 
-VH komunikuje s OB Vídeň ohledně jarního kulturně-sportovního výjezdu do centra bývalé Rakousko-
Habsburské monarchie-vypadá to dobře 
-Zeiner s Benýškem udělali zmatek u obsluhy konzumací vlastního doneseného jídla, po zásluze byli 
pokáráni…. 
Přítomni:Kodytek,Malina,Hlaváč,Benýšek,Pošík,Löfler,Zeiner,Vémola(přijel na kole viděl tmu v oknech a 
tak nevešel-účast se počítá) 
Omluvení: Jaroš,VeselýPilný,Hanka 
 
 

3.října trénink na RC Petrovice 
Z plánovaných tréninků OBP zůstala pouze myšlenka. Chodí hlavně členové RC Petrovice a hráči touch 
ragby. Přesto je to pro účastníky přínos neboť mají v ruce míč, pohybují se a orientují na hřišti. Pro 
všechny, kteří se objeví bohužel jen párkrát do roka na hřišti by to bylo velké plus.. Účastníci Vám mohou 
potvrdit, že to je fyzicky i herně náročné. Proto zvu všechny, kdo si najdou trochu času k účasti. 

 
 

Pozvánka na tradiční společenský večírek 
 s partnerkami 2018 



 

 
 

 
 

Info : připravil   V. Kodytek president OBP 724203933 
 


