
 
 

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                 INFO č. 260   ročník XXXI leden 2019                                                          

           ---- NEJBLI ŽŠÍ PROGRAM----    

                        Únor       4.února schůzka OBP 
                        Březen    4. března schůzka OBP   
                                        9.-10. března „ Dolton“ jarní soustředění 
 
Platba členských příspěvků Old Boys Praha na rok 2019 s termínem do konce března 2019 
700,-Kč – ČSOB č.ú. 3699283/0300 – jméno vkladatele 
----- příspěvky jsou vyjádřením sounáležitosti k spolku a slouží k úhradě provozu tohoto 
spolku 
 

               ----PŘIPRAVUJEME---- 
 

Vídeň 2019 - 24.25.26.květen 

 
Přihlášky na zájezd a zálohu 1.000,-Kč je možné zasílat na účet OBP do 
15.února. Včasné naplnění předpokládané kapacity zájezdu 25 osob umožní 
snížení ceny. 

                                            

Odjezd pátek v poledne vlakem (jídelní vůz) a návrat neděle večer.  
Sobota prohlídka města a odpoledne zápas S Old Boys Celtic Vienna včetně III. 
poločasu. Ubytování v hotelu. 
Neděle dokončení prohlídky města (Sachr dort a Prátr) a relaxace. 
Cena 4.000Kč       

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.newzealandnz.co.nz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FFranz-Josef-08.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.newzealandnz.co.nz%2Fdestinations%2Fsouth-island%2Ffranz-josef%2Ffranz-josef-emperor%2F&docid=ZfjbL0qHkkBnEM&tbnid=FzG772xP3eMccM%3A&vet=10ahUKEwjmiYDAsIvgAhXHEVAKHa-yAlIQMwiCASg4MDg..i&w=800&h=450&bih=572&biw=1229&q=franz%20josef&ved=0ahUKEwjmiYDAsIvgAhXHEVAKHa-yAlIQMwiCASg4MDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.newzealandnz.co.nz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FFranz-Josef-08.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.newzealandnz.co.nz%2Fdestinations%2Fsouth-island%2Ffranz-josef%2Ffranz-josef-emperor%2F&docid=ZfjbL0qHkkBnEM&tbnid=FzG772xP3eMccM%3A&vet=10ahUKEwjmiYDAsIvgAhXHEVAKHa-yAlIQMwiCASg4MDg..i&w=800&h=450&bih=572&biw=1229&q=franz%20josef&ved=0ahUKEwjmiYDAsIvgAhXHEVAKHa-yAlIQMwiCASg4MDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.newzealandnz.co.nz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FFranz-Josef-08.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.newzealandnz.co.nz%2Fdestinations%2Fsouth-island%2Ffranz-josef%2Ffranz-josef-emperor%2F&docid=ZfjbL0qHkkBnEM&tbnid=FzG772xP3eMccM%3A&vet=10ahUKEwjmiYDAsIvgAhXHEVAKHa-yAlIQMwiCASg4MDg..i&w=800&h=450&bih=572&biw=1229&q=franz%20josef&ved=0ahUKEwjmiYDAsIvgAhXHEVAKHa-yAlIQMwiCASg4MDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.dayofthedeadexhibit.ca/images/category_3/Austria%20Rugby%20TShirt%20zCFDBZKY.jpg&imgrefurl=http://www.dayofthedeadexhibit.ca/Austria-Rugby-TShirt-zCFDBZKY-p-2216.html&docid=CNoYBLSNOCideM&tbnid=Jk2cNQNAKHyQRM:&vet=10ahUKEwjciqrLkYzgAhWLK1AKHVHEBXUQMwieAShTMFM..i&w=700&h=700&itg=1&bih=572&biw=1229&q=austria  rugby&ved=0ahUKEwjciqrLkYzgAhWLK1AKHVHEBXUQMwieAShTMFM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.newzealandnz.co.nz/wp-content/uploads/2014/02/Franz-Josef-08.jpg&imgrefurl=https://www.newzealandnz.co.nz/destinations/south-island/franz-josef/franz-josef-emperor/&docid=ZfjbL0qHkkBnEM&tbnid=FzG772xP3eMccM:&vet=10ahUKEwjmiYDAsIvgAhXHEVAKHa-yAlIQMwiCASg4MDg..i&w=800&h=450&bih=572&biw=1229&q=franz josef&ved=0ahUKEwjmiYDAsIvgAhXHEVAKHa-yAlIQMwiCASg4MDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.lovell-rugby.co.uk/products/13715.jpg&imgrefurl=http://ebay.co.uk/itm/kukri-austria-home-2012-13-s-s-replica-rugby-shirt-/400389157492&docid=lRRkZ93s-1DWzM&tbnid=ikVoqidhXx6bkM:&vet=10ahUKEwjciqrLkYzgAhWLK1AKHVHEBXUQMwh-KDMwMw..i&w=411&h=274&bih=572&biw=1229&q=austria  rugby&ved=0ahUKEwjciqrLkYzgAhWLK1AKHVHEBXUQMwh-KDMwMw&iact=mrc&uact=8


 
 

 

Sicilie 2019 - 14.-21. září 

 
Přihlášky na zájezd a zálohu 5.000 je možné zasílat na účet OBP do 28. února 
2019. Doprava bude letecky (potřeba včasného zajištění letenek=cena!). 
Navštívíme minimálně 3 historická města včetně pokusu o výstup na Etnu. 
Bude čas na kulturu i relax u moře. Dle síly přihlášeného mužstva sehrajeme 1-
2 zápasy s místními týmy. 
Cena max. 20.000,-Kč 

              

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

                      ----- PROBĚHLO ---- 
- 
  

7.1. pravidelná tradiční schůzka OBP 
- "Dolton" 9.-10.3 VK dotaz na RV, jinak zůstaneme Říčany. 
- Vídeň VH komunikuje s Celtic, domluví podrobnosti, dále prověří bydlení, zajistí logo, plaketa 
OM, ML slíbil prošetření možnosti výroby trik nebo OM (návrh druh, barva, nástřik, ..) 
-18,5 utkání Francouzi, MV a VP zjistí možnosti poskytnutí hřiště platí i pro Slavii, Tatru, Iuridicu 
atd (25E/osoba), VH zajistí podrobnosti ohledně příjezdu a dopravy, zajistí logo-OM plaketa 
- HAM 2019 21.22.6. MV zamluví Rohlík, Smích. pivovar, VH zajišťuje přihlašování týmů, ostatní 
začne být domlouváno na první organizační schůzce cca leden/únor  
- Sicilie 2019 VP obnoví jednání ohledně programu, po ujasnění vybereme města. 
-je třeba urgence příspěvků v infu 
-proběhne měření pozadí tak aby bylo možné dozajistit dostatek trenek na hru a prodej VK 
- stále platí potřeba obrátit se na nové adepty, stále se hledá forma!!! 
-MV poručil rundu na důchod, děkujeme ale nekončíme!! 
Přítomni: Hanka45min, Juna, Pošík, Kodytek, Löfler, Veselý, Hlaváč, Maruška, Vemola 
Omluveni: Zeiner, Malina, Pilný 
zapsal Koďas 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D256825607997874&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTheLittleSicilian%2F&docid=YFsAS6j_44UqaM&tbnid=PwoSUOJOUD6eKM%3A&vet=12ahUKEwiI0s7c747gAhXLZ1AKHVRpCww4ZBAzKE4wTnoECAEQUA..i&w=840&h=840&bih=572&biw=1229&q=sicilian%20rugby%20art&ved=2ahUKEwiI0s7c747gAhXLZ1AKHVRpCww4ZBAzKE4wTnoECAEQUA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D256825607997874&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTheLittleSicilian%2F&docid=YFsAS6j_44UqaM&tbnid=PwoSUOJOUD6eKM%3A&vet=12ahUKEwiI0s7c747gAhXLZ1AKHVRpCww4ZBAzKE4wTnoECAEQUA..i&w=840&h=840&bih=572&biw=1229&q=sicilian%20rugby%20art&ved=2ahUKEwiI0s7c747gAhXLZ1AKHVRpCww4ZBAzKE4wTnoECAEQUA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D256825607997874&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTheLittleSicilian%2F&docid=YFsAS6j_44UqaM&tbnid=PwoSUOJOUD6eKM%3A&vet=12ahUKEwiI0s7c747gAhXLZ1AKHVRpCww4ZBAzKE4wTnoECAEQUA..i&w=840&h=840&bih=572&biw=1229&q=sicilian%20rugby%20art&ved=2ahUKEwiI0s7c747gAhXLZ1AKHVRpCww4ZBAzKE4wTnoECAEQUA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F15%2F2014%2F05%2FEtna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fetna-sicily%2F&docid=C-ueWSfsMCCDfM&tbnid=EsFq7iMHwwiZIM%3A&vet=10ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ..i&w=1024&h=768&bih=572&biw=1229&q=etna&ved=0ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F15%2F2014%2F05%2FEtna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fetna-sicily%2F&docid=C-ueWSfsMCCDfM&tbnid=EsFq7iMHwwiZIM%3A&vet=10ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ..i&w=1024&h=768&bih=572&biw=1229&q=etna&ved=0ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F15%2F2014%2F05%2FEtna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fetna-sicily%2F&docid=C-ueWSfsMCCDfM&tbnid=EsFq7iMHwwiZIM%3A&vet=10ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ..i&w=1024&h=768&bih=572&biw=1229&q=etna&ved=0ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F15%2F2014%2F05%2FEtna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fetna-sicily%2F&docid=C-ueWSfsMCCDfM&tbnid=EsFq7iMHwwiZIM%3A&vet=10ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ..i&w=1024&h=768&bih=572&biw=1229&q=etna&ved=0ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F15%2F2014%2F05%2FEtna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fetna-sicily%2F&docid=C-ueWSfsMCCDfM&tbnid=EsFq7iMHwwiZIM%3A&vet=10ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ..i&w=1024&h=768&bih=572&biw=1229&q=etna&ved=0ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F15%2F2014%2F05%2FEtna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fetna-sicily%2F&docid=C-ueWSfsMCCDfM&tbnid=EsFq7iMHwwiZIM%3A&vet=10ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ..i&w=1024&h=768&bih=572&biw=1229&q=etna&ved=0ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F15%2F2014%2F05%2FEtna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sicily-tourism.com%2Fetna-sicily%2F&docid=C-ueWSfsMCCDfM&tbnid=EsFq7iMHwwiZIM%3A&vet=10ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ..i&w=1024&h=768&bih=572&biw=1229&q=etna&ved=0ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://cdn.og-cdn.com/img/1190824/the-charge-bronze-by-luc-benedetti-men-playing-rugby-with-weathered-green-patina-luc-benedetti-born-1970.jpg&imgrefurl=http://www.onlinegalleries.com/art-and-antiques/antique-ceramics/statues&docid=LipcpJ5eI9HOAM&tbnid=0wmabNQRsRgtbM:&vet=12ahUKEwiq5M3b7Y7gAhUJLFAKHeuRC2c4yAEQMygUMBR6BAgBEBU..i&w=590&h=600&bih=572&biw=1229&q=antic rugby&ved=2ahUKEwiq5M3b7Y7gAhUJLFAKHeuRC2c4yAEQMygUMBR6BAgBEBU&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=256825607997874&imgrefurl=https://www.facebook.com/TheLittleSicilian/&docid=YFsAS6j_44UqaM&tbnid=PwoSUOJOUD6eKM:&vet=12ahUKEwiI0s7c747gAhXLZ1AKHVRpCww4ZBAzKE4wTnoECAEQUA..i&w=840&h=840&bih=572&biw=1229&q=sicilian rugby art&ved=2ahUKEwiI0s7c747gAhXLZ1AKHVRpCww4ZBAzKE4wTnoECAEQUA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sicily-tourism.com/wp-content/uploads/sites/15/2014/05/Etna.jpg&imgrefurl=http://www.sicily-tourism.com/etna-sicily/&docid=C-ueWSfsMCCDfM&tbnid=EsFq7iMHwwiZIM:&vet=10ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ..i&w=1024&h=768&bih=572&biw=1229&q=etna&ved=0ahUKEwj-86b5r4vgAhXGEVAKHX5pA9MQMwhMKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


 
 

17.ročník - Tradiční soustředění milovníků zimních sportů na 
Šumavě 
      Letošní soustředění tradičně začalo pár nadšenců již ve středu večer s tím, že se  dokonce trojice běžců  
vydala do stopy. Zahajovací večírek byl výživný. Druhý den ve stopě byl již krušný. Velký vítr sněžení. 
Tradiční zastávka Kvilda/V Krámku a tradiční vichr z hor, což odstartovat Tomáš V. Díky Ádovi jsme získali 
za několik objednaných rund čepici od Jelínka. Jako „provokatér“ ji získal právě Tomáš. Opravdový boj o 
čepice (6x velký panák slivovice Jelínek) nastal v pátek. Konečnými vítězi byli JirkaP, Jana a Radek L. 
Ostatní také zdatně plnili sportovní úkoly. Duo Veselých na sjezdovkách a v pátek na běžkách. Ovšem od 
té doby jen pěšky, že by nějaké pády?! Babička a dědeček Syrových zajišťovali hlavně bobový výcvik pro 
vnučku. Zbytek účastníků (Oličovi, Jersákovi) hlavně boby a sjezdové lyžování. Děda Olič též výuku 
kulečníku. Bydlení nedostalo žádné změny. Bohužel byla nespokojenost se stravou, což bylo oznámeno 
provozovatelům. Byla slíbena náprava, ale to se bohužel stane nejdříve příští rok.  

  

Popis 
fotografii,,,,pár fotek společných jak na sněhu tak při odpočinku a plánování sportovní sezóny, trofejní selfíčko dvou Jirků s jimi 
sraženou rolbou do příkopu, dva sparťanští modelové, nějaký zoufalec v boji s živly ……. 

 



 
 

Soustředění opět posloužilo k utužení kolektivu, k neutužení fyzičky neb ta se při zastávkách 
v osvěžovnách a při večerním sezení ztrácela velkou rychlostí. Někteří jedinci si také vzpomněli na své 

dětské tábory a dodrželi kanadskou noc. 31 rok fungování OBP začal dobře! 

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

Prodej vybavení a upomínkových předmětů Old Boys Praha 
             Prodej má na starosti kapitán Vláďa Pošík-lze objednat telefonicky a prodej se bude realizovat na 
akcích OBP za hotové. 

      
 

  
  

INFO sestavil V Kodytek/Koďas 
 


