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Prosinec

23.11. společenský večírek s partnerkami Na Kolčavce
Viz přiložená pozvánka
3.12 pondělní pravidelná schůzka (všichni mají možnost
účasti a jsou srdečně zváni)

Pozvánka na 25 - tý tradiční společenský večírek
s partnerkami ….letos opravdu 25. v pořadí
v pátek 23.listopadu 19,00h Pivovar Nad Kolčavkou

Připravujeme:
RWC 2019 Japan

Plán přípravy č.3

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
….. blíží se rozhodné datum do kdy je nutné podat žádost o vstupenky 12. 11. 2018!!!
(Francie - Argentina 21. 9. a Skotsko – Samoa 30. 9. 2018)
….. do 15. 11. je nutné se přihlásit a složit zálohu 10,000Kč na účet OBP (v případě neúspěchu losování
bude vrácena) odhad ceny zájezdu 100.000,-Kč
…… v případě malého zájmu bude zvážena další příprava zájezdu. Vedení OBP pracuje na tom, aby zájezd
byl nejen poznávací a divácký na RWC ale také sportovní a aby se sehrálo 1-2 utkání s místními celky.
Prvotní cíl OBP byl vždy sportovní a v Japonsku dosud žádný český ani moravský tým nehrál

Přihlášení: Pošík, Kodytek, Šulák, Frank+1, Sláma+1, Merxbauer, Hrdlička+1, Razga,
Dubina, Juna, Páv+1, Šedivý+1, Váňa+1, Kapetanovič+2hráči, Pech=23ks(16hráčů).
Jorošiku onegai šimasu.
Koďas

Tradiční soustředění milovníků zimních sportů
na Šumavě 17. ročník - termín 9.-13. leden 2018

Přidělené pokoje jsou jíž zamluvené a probíhá jednání o výši
záloh. Penzion U dvou rysů (dříve U Paulíků) pro nás bude připravený v týdnu

7.- 13. ledna 2019. 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) Veselý+1

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

-------PROBĚHLO-----27.10. Přeloučský Bizon veteránský turnaj
1.OB Slavie,2.OB Říčany3.Přelouč 4.MSO 5.OBP
OBP:OB Říčany0:25,OBP:MSO5:15,OBP:OB Slavie5:25,OBP:OB Přelouč20:10

Slavíček,Kopečka,Pátek,?,Malina,Pilný,Lhoták,Paťha,Kadečka,Juna,Votipka,Prinke,Prachař,Gottwald,Růžička,Dubovs
ký,Marek,Jersák,Zatloukal,Servít,Vemola,Pošík,Pech,Štěpánek,Albrecht,Seč,Ovčinikov,Raul,Löfler,Nakládal,Vyterna,
Michalička,Kodytek,Kapetanovič (chybí Turek, Jana, Tánička, Štrincl, Maisner, Jaruška, Albrecht, Mark) do hry
připraveno 33hráčů

Na poslední letošní veteránský turnaj jsme jeli v nádherném počtu. Cestování díky zakoupeným
místenkám výborné. Pomalou procházkou za jemného deště na hřiště. Tam ale idylka skončila. Asi pod
dojmem, že je to poslední turnaj, že do začátku jsou skoro 2 hodiny, že prší, že 1-více piv neuškodí, jsme
se vůbec nedokázali soustředit na přípravu a na zápasy. I přes celkem dobrou rozcvičku a rozehrání se,
jsme do prvních dvou zápasů vstoupili úděsně. Jednomu nejmenovanému bafuňáři z toho málem praskla
žilka na čele. Neskládalo se, padaly míče, nechtělo se hrát, chyběla minimální chuť do hry o nějakém
systému, organizaci se nedalo vůbec mluvit. Bylo to na hození ručníku do ringu. V třetím utkání proti
klubovému týmu Slavie se hra i přístup zlepšil. Soupeř byl o hodně lepší, ale zlepšenou hrou jsme udrželi
výsledek 5:25. Poslední zápas jsme vyhráli 20:10 a některé hráče to svádělo k domněnce, že krize je
zažehnána, ragby umíme atd. Není to pravda. Ale přístup, se markantně zlepšil a tím i herní projev.
Všichni hráči určitě měli hned lepší pocit a také radost ze hry. Bylo by dobré si tento i ty první dva zápasy
zapamatovat a poučit se z nich v jarní sezóně. Stinnou stránkou bylo Kosťovo zranění, ale snad to bude v
pořádku. Po zápasech tradiční vývoj. Různé skupinky, různé promile a různý způsob dopravy. Děkuji Všem
za velkou účast, měl jsem z toho radost a trochu zamotanou hlavu se sestavou. Těším se, že na prvních
zápasech v roce 2019 se sejdeme v tak hojném počtu, a to i na dalších akcích OBP.

10.17.24.31.10 a 1.11(celkem 6x) tréninky na RC Petrovice

Jak jsem již psal v minulém čísle infa, tak z plánovaných tréninků sešlo. Přesto, že dost hráčů mluví o
užitečnosti tréninků a možnosti aspoň trošku se sehrát. Většinou o tom mluvíme po výprasku na hřišti a
ještě častěji pod vlivem nějaké, a to je jedno, jak silné ohnivé vody. První dva zápasy v Přelouči ukázaly,
jak by bylo dobré, aby hráči touch ragby prošli opravdovým ragbyovým tréninkem, Ti co mají míč v ruce
jednou za 2 měsíce si trošku zaházeli a Ti co spoléhají na to, že před 15, 20, 30 a více lety „to uměl“, se
setkali s realitou roku 2018. Věřím, že se skupinka, která chodí, se aspoň trochu rozroste.

Info sepsal V. Kodytek

Slibované foto z Vyškova. Zde jsem zapomněl zmínit Honzu Maisnera, Vencu
Štrincla A Jardu Čížka (ten je dnes6.11. po operaci a má nový kloub a tak
přejeme všichni brzké
uzdravení). Děkuji fotografce
Janě.

