
 
 

	

																																																																														 																																																																																																																		

																																																																																							INFO	č.	261 ročník	XXXI	duben	2019					
           
Duben - 17.dubna v  19h trénink s národním týmem žen 15´ 
Květen - 18. května utkání s fr. týmem Blacks Maule na RC Petrovice    
                24.25.26. května sportovní a poznávací zájezd do Vídně 
Červen – 8.června utkání s fr. Týmem na RC Praga v rámci oslav PRAGA 75 let 
                21.22. června pořádání Turnaje Staropražská šunka 2019 na RC Říčany             
 
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 
 ke dni 6.4.2019 splnilo tuto povinnost 40členů…děkuji 

17.dubna společný trénink Old Boys Praha a ragbyové reprezentace žen ČR 
jako poděkování pro OBP za podporu středa 1.dubna v 19h(místo se upřesní) 

Holkám se pomáhá 
Dobrý den, 
díky Vašemu daru jsme dosáhly cílové částky v naší kampani na Hithitu. Stali jste se součástí historie českého ragby a posunuli jste tím celý náš tým blíže 
vítězství Evropského poháru. Tímto bychom Vám chtěly moc poděkovat! 
Teď jsme na řadě my. Během tohoto a příštího týdne objednáváme a rozesíláme odměny, které si po právu zasloužíte. Náš tým Ježíšků udělá maximum pro to, 
abyste své dary dostali do Vánoc. 
Kdo si objednal rande nebo společný trénink bude kontaktován napřímo a domluvíme se na konkrétním termínu. 
Občas nám chybí adresa kam máme odměnu doručit, ale s tím si také poradíme a budeme vás kontaktovat. 
Ještě jednou moc děkujeme! 
Za české ženské ragby 
Kateřina Pokorná 
Manažerka ženského národního týmu XV 



 
 

 

Vídeň 2019 - 24.25.26.květen 
 
Přihlášky na zájezd a platbu 4000,-(3000,-) je možné zasílat na účet OBP (ještě) 
viz přiložený seznam. Platba do konce dubna. 
Odjezd pátek v 12,50 vlakem ČSD(jídelní vůz) ve Vídni ubytování a večeře a 
noční život v hlavním městě bývalé Habsburské monarchie.  
Sobota prohlídka města a odpoledne zápas S Old Boys Celtic Vienna včetně III. 
poločasu. Noční život a odpočinek. 
Neděle dokončení prohlídky města a relaxace. Odjezd v 17,10 - příjezd do Prahy 
21,07(možný individuální návrat) 

Cena 4.000Kč    

Feigel m 1000  

Frank 1000  

Fürst 1000  

Jankovič   

Jaroš R bez dopravy  

Jersák 1000  

Kapetanovič 1000  

Kodytek 1000  

Kopečka D. 1000  

Křeček Tomáš 1000  

Lhoták 1000  

Löfler 1000  

Malina 1000  

Marek 4000  

Michalička 1000  

Pech 1000  

Pilný 1000  

Pošík 5000  



 
 

Pražák 1000  

Prinke 1000  

Růžička   

Slavíček   

Turek 1000  

Vemola 1000  

Veselý   
Votipka 1000  

   

   
 

    
 
 

Sicilie 2019 - 14.-21. září 
!!!!!! 
….. zájezd pořádaný OBP na podzim 2019. Dosud se přihlásilo pouze 11 účastníků!? 
Vedení OBP se snaží zorganizovat různorodou sportovní i společenskou činnost. K tomu 
je však třeba také nějaké účastníky! Proto Vás prosím o přihlášení či aspoň sdělení, že 
s účastí nepočítáte. Popřípadě sdělení zda se Vám zdá cena vysoká či zájezd dlouhý nebo 
neatraktivní. Vedení se z toho může poučit a neklást si příště takové vysoké cíle. OBP je 
otevřené pro všechny a pro všechny Vaše názory. Pokud své názory nesdělíte nelze 
sestavovat program, který by vás zaujal…… 
Koďas 
 
Přihlášky na zájezd a zálohu 5.000 je možné zasílat na účet OBP. Přihlášení viz 
přiložený seznam. 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 



 
 

         

  
 
 
4.2. pravidelná tradiční schůzka OBP 
 
Tato schůzka byla velmi slabě navštívena a proto probíhala pouze debata na různá témata o 
ragbyovém hnutí a činnosti OBP. 
 

 
4.3. pravidelná tradiční schůzka OBP 
 
 
Zápis schůzky č.3 
-"Dolton" -VPo vezme tašky, míče ...OBP, VPo zajistí 3ragbyový míč+1fotbal VKo zavolá 
Robertovi Vo zajistit 15 lůžek, 25x večeře(krkovice, obloha) za nocleh platba 100,.kč vybere 
pokladník MTu(vezme sebou 14000Kč v hotovosti) 
-18,5,2019 utkání s Blacks Maule v RC Petrovice, MVe jistí občerstvení. OMa plaketu. 
- Vídeň 2019 zatím 10 záloh, VKo urgence přihlašování, VHl zamluví zatím 20x ubytování, 
plaketa OMa, MLö dále zajišťuje trika a vyšití, 
-8,6,2019 utkání s francouzi čekáme na vyjádření Pragy, souhlasíme s vedoucí úlohou Pragy, po 
vyjádření budeme řešit 
-HAM 2019 maximální počet 16, kontrola zajištění hřiště VHl a VKo, kelímky plánování trvá MLö, 
Pivovar a Rohlík zajištěno, plánovat trika, koncem března svolá president MVe schůzku. 
-Sicílie 2019 zaplaceno 10x záloha, OMa zamluví 10letenek dle seznamu a tím určí termín 
odletu, následně VPo nechá upravit harmonogram, 
-benefice P.Štěpánek a R.Krützner září či říjen bude upřesněna do 06/2019 
-program 2020 ????  sepsal Koďas 

 
 

17.ročník - Tradiční jarní soustředění „DOLTON“ 



 
 

Tentokrát Kralupy nad Vltavou 9.10. března 
 
Tentokrát jsme se díky organizačnímu talentu Roberta Votipky. sešli  v Kralupech nad Vltavou. Děkujeme 
Roberte. Sraz byl před zimním stadionem což se skoro všem podařilo jen jeden nejmenovaný člen si spletl 
města a kapitán najezdil několik zbytečných kilometrů po kruhovém objezdu neb se chytil špatného vodiče 
a udělal několik okruhů. Trénink pod vedením Milana Slavíčka, Petra Nakládala a Martina Veselého byl 
zdařilý. Bohužel byl hlavně vidět začátek sezóny, velký vliv větru a klouzavý povrch (1x silniční lyšej a 2x 
natažený sval). Hlavně při přípravných cvičeních jsem postrádal to, že hráči dávají pozor a snaží se 
pochopit co po nich pánové trenéři chtějí. Dost často přinášejí své připomínky, co by se mělo, co se dělalo 
v jejich mládí a co by to chtělo. V první akci jim hned padá míč a neví kam jít natož běžet. Toto by asi na 
trénink s ženským nároďákem nestačilo! Následný fotbálek byl taky poznamenán kluzkým terénem a 
silným větrem. Byl také poznamenaný tím že „mladí“ asi od 5 minuty zdržovali a mnohokrát zakopli míče 
za ochranné sítě. Po úvodních 2 gólech mladých byl chvíli klid.  Ale v závěru staří vyrovnali, a protože 
kapitán Pošík prohlásil, že při případné remíze vyhrávají staří tak Ti tedy vyhráli 3:2. Přesun na hotel Sport 
a potom procházka do restaurace U Kohouta.  
Tam president v krátkém proslovu nastínil letošní program. Potom nastalo podávání krmě v režii OBP a 
také konzumace nápojů a sbližování s obsluhou. Ti, co nenocovali postupně odjížděli do domovů. Zbytek se 
přesunul do hotelu, kde ještě navštívili hasičský ples. Zda došlo k vykradení tomboly se pisateli tohoto 
článku nepodařilo zjistit!? 

 
Přítomni Štrincl Pilný Zeiner Kodytek Pošík Kopecký Vlček Slavíček Servít Votipka Jersák Malina Fürst Pech Veselý Jaroš R Prinke 
Mark Löfler Michalička Čihák Hlaváč Nakládal Turek(nesportoval Marek) 
Omluveni: Jaroš P Průša Frank Páv Maisner Küblbeck Vémola Šedivý Košina(reprezentoval na Murrayfield) Dubovský Vyterna 
Pražák Juna Prachař Kadečka Štěpánek Albrecht Paťha Říha 

1.4. pravidelná tradiční schůzka OBP 
Zápis schůzka č.4 



 
 

-17. duben středa v 19,00h potvrzen trénink s female national team -místo bude upřesněno jistí 
VKo,dresy VPo 
-18 květen sobota v 16,00 utkání v Petrovicích S Blacks Maule, hřiště a občerstvení jistí MVe, 
120,-/večeře, neomezeně pivo, 41 osob+ 30osob = večeře+pivo, E vybere VHl, VPo jistí dresy, 
OMa plaketu. 
-24.25.26. květen Vídeń, odjezd 12,50 jízdenky VHl nebo MTu, VHl ubytování, kontakt c Celtic, 
sobota prohlídka města, VPo restaurant pátek, VPo a MLö nákup a potisk trik, OMa plaketa, 
odjezd neděle v17,10 nebo individuálně,zatím19 placeno+5 hlášeno 
-8. června sobota utkání s fr týmem na RC Praga v rámci 75 let, VKo zajistí občerstvení a 
výběrE, VPo zajistí počty hráčů OBP/Praga, 
-HAM 2019 ředitel turnaje MVe zaslal seznam úkolů a tento byl krátce prodiskutován s tím, že je 
nutno přiřadit jednotlivé zodpovědné osoby (začneme po schůzce před Říčanami), kelímky 
rozhodnuto bílé+černý nápis a ustanovena rada MLö, PŠt, MVe, VPo, KZe, k vytvoření a 
předložení grafického návrhu, VPo a MLö přinesou návrh na nákup trik cca350ks 
- Beach 2019 se uskuteční 18 srpna od 14h zajišťuje VPo 
-6.září zápas proti španělský tým Nomads, úkol pro všechny poptat hřiště (Slavie, Sparta, 
Petrovice, Tatra, Iuridica, ..) 
-15.-21. září Sicilie zatím přihlášeno 9hráčů+2, OMa zajištuje letenky (přílet Palermo odlet 
Catanie?) 
-28.září nebo 5.října benefice Štěpánek, Krützner R 
-poptávka Attila Stockholm na uspořádání zájezdu, KZe zjistí podrobnosti též MVe 
přítomni:Pošík, Štěpánek, Hlaváč, Löfler, Malina, Jaroš P, Hanka, Pech, 
omluveni Romana,Turek, Vémola 
sepsal kodytek 
 

 
 
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
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 
Příloha Licence OBP 2019 



 
 

Seznam přihlášených Vienne 2019 

 
Licence	OLD	BOYS	PRAHA	za	rok	2019(k	datu	30,3,2019)	
zatím	38(40)	

Čestnou povinností každého člena je zaplatit licenci. 

Čestní členové M.Bělohlávek(Slavie), A.Vosátka(Sparta), A.Staška(Austr.) T.Holek(Něm.), 
S.Petras(Tatra) 

Předplaceno M.Maisner(další 4 roky),K.Košina(dalších 26let) 

SPARTA 11Pilný J., Beníšek J., Páv J., Lhoták R., Zeiner K., Jágr A., Vémola T., Albrecht Z., Jaroš R., 
Marek M., Kopečka D., 

PETROVICE 8Šulák P., Turek M., Vyterna Z., Slavíček M., Říha L. ,Kadečka M.,L Prinke., Jaroš P., 

PRAGA 4Pošík V., Löfler M., Kodytek V., Štěpánek P.,  

SLAVIE 2Frank M., Fürst J., 

TATRA 4Jersák J., Jersáková T., Kapetanovič S., Jágr P., 

Kralupy 1Votipka R., 

IURIDICA 4Pražák A., Malina O., Blažek K., Juna M., 

RUMBURK 1Mark P., 

ŠVÉDSKO 1Váňa M.,  

 Křeček T., Feigel M.,2 … co nejdříve budou přiřazení dle příslušnosti klubu 

 
 
 
 



 
 

 
 

Seznam Přihlášených VIENNA  

Feigel M          1000 
Frank               1000 
Fürst                1000 
Jankovič 
Jaroš R              bez dopravy 
Jersák               1000 
Kapetanovič    1000 
Kodytek            1000 
Kopečka D        1000 
Křeček T           1000 
Lhoták              1000 
Löfler                1000 
Malina              1000 
Marek               4000 
Michalička       1000 
Pech                  1000 
Pilný                   1000 
Pošík                  5000 
Pražák                1000 
Prinke                 1000 
Růžička 
Slavíček 
Vémola                1000 
Veselý 
Turek                     1000 
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