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Autor P. Nakládal  

Spolek ragbyových veteránů OLD BOYS PRAHA 
RAGBY přeje Všem  
hezké prožití Vánočních Svátků, Veselý Silvestr a mnoho                                                               
spokojenosti jak v osobním tak sportovním životě v roce 
2019 

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

                       Leden      7.ledna schůzka OBP 
                                        9.-13. ledna Šumava 
                        Únor       4.února schůzka OBP 
                        Březen    4. března schůzka OBP   
                                        9.-10. března „ Dolton“ jarní soustředění 

 



 

 
 

             ----PŘIPRAVUJEME----rok 2019 
 24.-25. května sportovně kulturní zájezd Vídeň 2019 
                             vlak,2 noci hotel  Vídeň, zápas Vienna Celtic Rugby,      
                             památky ….   ,4.ooo Kč/hráč  
14.-21. září – Sicilie 2019 (Palermo, Cefal, Vulkano, Lipary, Etna, Catanie, Siracusy) 1-2    
                         zápasy, letecky, 7 nocí v hotelu, předpokládaná cena 20.oooKč  

    
 

                              

Tradiční soustředění milovníků zimních sportů 
na Šumavě 17. ročník-termín 9.-13. 
leden 2018 
   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+2  6/Jersáková+3  7/Kodytek, 

Löfler, Vemola   8/Pošík+1,Pech+1 18/(4)Olič+4   19/(4) Syrový+3    20/(4) Veselý+1 

Přidělené pokoje jsou bohužel rozebrány a počet míst nelze navýšit!. Účastníci zaplatili 

zálohy a v posledním týdnu tohoto roku písemně oznámí skutečné datum příjezdu a 

odjezdu včetně požadavku na stravu Kodas 

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

                                     -------PROBĚHLO------ 
5.11 Pravidelná schůzka OBP 
-večírek zajištěn-vstupné 300,- OM výroba vstupenek-JP přinese na večírek,  
-hory, přidělené pokoje zaplněny požadavek JN aBL…?, 
-"Dolton" termín 9.-10.3. RV přednese návrh-Kralupy?, jinak zatím Říčany (zajistit v 01/19) 
-zájezd Vídeň 24.-26,května komunikace s OB RFC VH(i bydlení), 
-PŠ přidá na web OBP info ohledně rest. V parku 
-odsouhlasen příspěvek ženskému národnímu mužstvu 10000,-za podmínky společného tréninku s OBP (jaro2019) 
-byl schválen návrh aby bylo možno zakoupit hrací trenky + štulpny (hráč je bude nosit na zápasy a starat se o ně) 
komplet=600,- trenky550,-, štulpny250,- 
-prodejní ceny taška 900,- míč hrací 600,- přívěšek 150,- 
přítomni: Pošík,Malina,Pech,Jaroš,Löfler,Kodytek,Fürst,Vémola,Hanka(2min.) 

 
 
 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://st.depositphotos.com/1695366/1398/v/950/depositphotos_13984017-stock-illustration-cartoon-snow-skier.jpg&imgrefurl=https://cz.depositphotos.com/13984017/stock-illustration-cartoon-snow-skier.html&docid=dSYG6soXHuSmPM&tbnid=tnnS233eIOI4nM:&vet=10ahUKEwjj0tfK5IjfAhXPa1AKHRNkBdQQMwhxKCYwJg..i&w=1023&h=1008&bih=572&biw=1229&q=l%C3%BD%C5%BEar&ved=0ahUKEwjj0tfK5IjfAhXPa1AKHRNkBdQQMwhxKCYwJg&iact=mrc&uact=8


 

 
 

23.11.  25. Tradiční společenský večírek OBP s Partnerkami 
      Letošní večírek byl jubilejní 25. v 30. roce založení Old Boys Praha. Tato čísla jsou skoro k neuvěření. Již 
poněkolikáté v řadě jsme se sešli v malém pivovaru Na Kolčavce v Praze 9 kousek od RC Sparta kde nás 
čekal příjemný personál spolu s vynikajícím rautem a nápoji. Hostitelům v čele s Andreou a Jimim 

děkujeme. Po úvodním slovu presidenta, který byl překládán 2x do znakové řeči 
pokračovalo plenění rautu a doplňování tekutin. Letos přispěli odchovanci Motorletu a RC 
Petrovic pod vedením Matese scénkami z televize a také z prostředí budoucího RWC 
v Japonsku. Děkujeme za velmi dobrý příspěvek k zábavě a za ochotu se angažovat ve 
společné zábavě a pro spolek. Vyhlašování hráče roku zaskočilo presidenta, který se po 
konzultacích s bývalými nositeli titulu domníval, že hráč roku je daný. Po zahájení večírku 
mu ale bylo naznačeno, že to bude jeho omyl. I přes jeho protesty, že nastoupil jen k pár 
zápasům a jiní také pracují pro spolek a mají velkou docházku a určitě není vhodný k titulu 

hráč roku, byl vyhlášen on sám, jako hráč roku Vladimír Kodytek. Pozn.: Trochu má ten president ve 
spolku bordel, když ani neví co se děje za jeho zády. Přesto naplnil pohár šampaňským a těší se, až ho 
příští rok předá. Atmosféru vylepšovala kapela svým zpěvem, ke kterému jsme se rádi přidávali. Také nás 
díky Simče a Karlovi navštívili noví adepti na členství v OBP. Protože ale byli opravdu ošklivější, než než ti 
nejošklivější členové OBP, což je dosti nesnadné bylo jejich přijetí zatím pozastaveno. Díky za zpestření 
krampusům.  Zábava pokračovala až do úplné likvidace  rautu a do ranních hodin. 

 
…..ukázka TV pořad-RC Petrovice                    …..focení s novými hráči……. 
 

      
…. Andrej vloni vyhrál doutníky a            ….. Viktor zase vyhrál ragbyový míč, aby mohl potrénovat …. 
letos o něco zdravější štulpny          
  
                                                  
 



 

 
 

  ……………       
…… naše děvčata s novými členy …… Petře dej si pozor ať se to tvoje děvče nezakoukáááá …. 
 Použity fotografie ze soukromého archivu I a V H. 

3.12. pravidelná schůzka OBP 
 
-Šumava přidělené pokoje zaplněny, požadavek na rozšíření míst byl provozovatelem zamítnut 
-"Dolton" termín 9.-10.3. RV přednese návrh-Kralupy? jinak zatím Říčany (zajistit v 01/19) 
-zájezd Vídeň 24.-26.května komunikace s RFC VH (i bydlení), 
-75let RC Petrovice – utkání? 
-VK objednal pozornost za 4 vnouče (pokračování U Radnice) 

 

                              

Prodej vybavení a upomínkových předmětů Old Boys Praha 
Trenky KUKRI zápasové červené s kapsami + logo OBP = 550,-Kč 
Štulpny KUKRI zápasové + logo OBP = 250.-Kč 
Souprava trenky + štulpny (hráčova osobní výbava) = 600,-Kč 
Odznak OBP= 50,-Kč 
Samolepka OBP = 20,-Kč 
Přívěsek OBP = 150,-Kč 
Hrací míč OBP = 600,-Kč 
Taška  GILBERT OBP + logo + číslo = 900,-Kč 
             Prodej má na starosti kapitán Vláďa Pošík-lze objednat telefonicky a prodej se bude realizovat na 
akcích OBP za hotové. 

      

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://img.blesk.cz/img/1/gallery/5374721_bauhaus-vanocni-stromek-kavkazska-jedle-jedlicka-vanoce-2018-v0.jpg?v=0&imgrefurl=https://www.blesk.cz/clanek/vanoce/579768/nejhezci-vanocni-stromecek-kavkazska-jedle-ma-huste-vetve-a-dlouho-vydrzi.html&docid=OCNVvJTT7bcV-M&tbnid=IkrCKLCdJ5t2ZM:&vet=10ahUKEwi4yur02azfAhVKZ1AKHZzaBDoQMwhPKBAwEA..i&w=450&h=238&bih=572&biw=1229&q=rugbyov%C3%BD v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD stromek&ved=0ahUKEwi4yur02azfAhVKZ1AKHZzaBDoQMwhPKBAwEA&iact=mrc&uact=8


 

 
 

 

 rugbyový míč 

 rugbyový přívěšěk 

Info sestavil V Kodytek 

P.S…..jako příloha PF Old Boys Praha v češtině a angličtině 


