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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  
700,-Kč – ČSOB č.ú. 3699283/0300 – jméno vkladatele 
----- příspěvky jsou vyjádřením sounáležitosti k spolku a slouží k úhradě provozu tohoto 
spolku   Děkuji 

 

Vídeň 2019 - 24.25.26.květen 
 
Platba či doplatek na zájezd 4000,- (3000,-) zasílat na účet OBP do 19.května 
PROGRAM: 
PÁTEK odjezd v 12,50 vlakem (sraz 12,00h). 
Ubytování hotel Meininger.  
Večeře pub Krah Krah. Vídeňský řízek se salátem a pivo.(hradí OBP) 
Sobota v 10,00 pěší prohlídka města (hradí OBP) a lehký oběd. 
Odjezd na hřiště Celtic Vídeň od 15,00 sledování rakouské ligy a náš zápas   
včetně III. poločasu.  Soupeř zajistil občerstvená a 2x voucher na pivo(hradí 
OBP). Noční život a odpočinek. 
Neděle prohlídka Schönbrun(hradí OBBP) a relaxace.  
Odjezd v 17,10 - příjezd do Prahy 21,07(možný individuální návrat 4x v sobotu 
v 19,10 vlak). 



 
 

Seznam přihlášených včetně plateb (každý účastník včas obdrží 
Hlášenku včetně přesného itineráře a adres) 

1/Anděl               x 
 2/Feigel              1000 
 3/Frank               1000     +Kristián (jízdenka t+z) 
 4/Fürst                1000 
 5/Hlaváč             4000 
 6/Jankovič          1000      odjezd sobota 
 7/Jersák              1000 
 8/Kapetanovič   1000     
 9/Kodytek           1000 
10/Kopečka         1000 
11/Křeček            1000 
12/Lhoták            1000 
13/Löfler              1000 
14/Malina            1000 
15/Marek            4000 
16/Michalička     1000 
17/Pech               1000 
18/Pilný               4000 
19/Pošík              4000 
20/Prinke            1000 
21/Růžička          4000     odjezd sobota 
22/Slavíček         4000     odjezd sobota 
23/Turek             1000 
24/Vemola          4000 
25/Veselý            1000 
26/Votipka          4000 
27/Nakládal          x           odjezd sobota   
  

 

 

 

  

 



 
 

      

 

Prosím o přečtení…….. 
OBP pořádá letošní zájezd na Sicilii za krásami ostrova i za ragbyovou hrou. 
Zájezdy byly vždy kořením života OBP. Vedení spolku vynakládá nemalé  
úsilí na organizaci činnosti spolku a zájezdů. Již nyní je zaplaceno 15000,- a 
67000,- jako zálohy pobytu a platba za letenky. Tyto platby již nelze vrátit!!! 
Dosud je přihlášeno POUZE 13 osob. Již dříve jsem Vás vyzýval k vyjádření  
zda máte zájem jet či nikoliv. Pouze jeden hráč mi oznámil, že nejede (kromě 
účastníků zájezdu do Japonska). Děkuji Dane! Když není zpětná vazba 
v podobě odpovědi ano/ne nelze nic organizovat. Takto budou OBP vznikat 
jak finanční tak morální ztráty. Nikdo nechce zná Vaše důvody ani nikomu nic 
nevyčítáme. Tak prosím jen o Vaši zprávu s Vaším rozhodnutím. 
Předem děkuji Koďas(za vedení spolku) 
 
 

Sicilie 2019 - 14.-21. září 
Poznejte s nami Sicilii aneb Sicilie jak ji neznate 
Zájezdu se mohou zúčastnit  též partnerky..... 
V ceně je zahrnuto 7x nocleh v hotelu La-Playa se snídaní,3/4 výlety 
včetně lodního lístku na Liparské ostrovy,1 x sicilská večeře + 1 x 
ochutnávka místních produktu, uvítací brindisi, pronájem autobusu po 
celou dobu pobytu. Spousta dalších moznosti přímo na místě, jako 
pronájem motorového člunu bez potřeby kapitánského průkazu, 
pronájem auta atd... 
1.den 
prilet 

Prilet do Catanie, presun do hotelu La Playa, Patti  
Vecer uvitani s obcerstvenim primo na hotelu 

2.den Celodenni lodni vylet na Liparske ostrovy - prirodni pamatka 
UNESCO od roku 2000. Dopoledne ostrov Lipary prohlidka  
historickeho centra vcetne katedraly svateho Bartolomeje, odpoledne 
ostrov Vulkano ( bahenni koupele, koupani na cerne plazi popripade 
vystup na vulkan), predpokladnany navrat v 18hodin 

3.den Prohlidka mesta Messiny ( historicke centrum vcetne katedraly a 
orloje, ktery je nejvetsi na svete),presun na rugbyove hriste a 
obeznameni se s mistnim terenem, predpokladany prvni zapas . 

4.den Volny den ( koupani prohlidka okoli )odpoledne vyjezd na nedalekou 
katedralu Tindari s moznosti navstevy recke akropolis, nasledne 
vecere v sicilskem stylu (ochutnavka pravych domacich syru, salamu, 



 
 

nakladane zeleniny, oliv, susenych rajcatek, grilovane siciske klobasy, 
grilovane kotletky a nesmime zapomenout na domaci sicilske vino) 

5.den Celodenni vylet. Dopoledne vyjezd na Etnu (prirodni pamatka 
UNESCO od roku 2013) s moznosti individualniho vystupu ke 
krateru,dale navsteva mestecka Savoca,kde se natacel slavny film 
Kmotr. 

6.den Vylet do vnitrozemi,navsteva lavoveho mesta Randazzo spojena s 
ochutnavkou mistnich produktu,moznost  nakupu,dale navsteva 
stredovekeho mestecka Monte Albano Elicona,zalozeneho Fridrichem 
ll,ktery Zlatou bulou Sicilskou potrdil nas narok na ceskou 
korunu.Popripade odehrani druheho zapasu. 

7.den Celodenni vylet do mesta Cefalu, prohlidka katedraly (zarazena mezi 
kulturni pamatky UNESCO v roce 2015), ktera byla stavena jako 
hrobka sicilskych kralu, malebne ulicky, pristav, moznost koupani na 
pisecne plazi. 

8.den 
odlet 

Po snidani odjezd na letiste a odlet do Prahy 

Predpokladany program se muze zmenit primo na miste dle pozadavku klientu a poctu zapasu. 
Budeme se tesit na vasi ucast.   
 

 

 

 

                                    

17. dubna trénink s národním mužstvem žen XV. Na Markétě 
Praha 6 

V roce 2018 OBP přispělo finanční částkou na pomoc ženskému týmu k tomu, aby mohlo sehrát své 
vítězné utkání ve Švýcarsku, které by se jinak neuskutečnilo. Národní tým zůstal bez podpory ČSRU. 
Trénink za „odměnu“ byl naplánován na „národní ragbyový stadion Na Markétě“, kde nás překvapil 
hrozný terén a milé přijetí od hráček. Nevím, co hráči očekávali, zda kvalitní trénink nebo něco jiného ale 
počty byly krásné. Přišlo 23 hráčů. Trénoval s námi také Hugo Žák, který je stabilní hráč U14 Pragovky a 
dokonce v širším výběru ČR žactva na lyžích ….. a z hlediště to vše pozorně sledovala maminka Jiřinka 



 
 

(teda maminka toho Huga).  Trénink pod vedení holek začal rozcvičkou, která byla pestrá a náročná, 
hlavně pro ty, kteří sportu přes zimu moc nedali a pro ty, kteří aspoň se začátku zatahovali břicho, dělali 
ramena a snažili se neukazovat mizející vlasy.  Po rozcvičce cvičení s míčem, která nebyla náročná na 
myšlení, a tak nám až na ten pohybový projev šla. V závěru z důvodu velkého počtu hráčů rozdělení na 4 
mužstva a hra touch rugby. Toto by někteří hráli až do úplného vyčerpání. Po skončení ještě odborný 
strečink a bohužel pak již pouze pánské sprchování. Nechybělo ani závěrečné posezení v Břevnovské 
hospodě. Děvčata děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na další spolupráci. 
Přítomni:Marek,Pilný,Albrecht,Zeiner,Kadečka,Servit,Kopecký,Michalička,Turek,Feigl,Vemola,Pošík,Mark, 
Jankovič,Dubovský,Pech,Ovčinikov,Jaroš P,Löfler,Jersák,Malina ,Žák H, a děvčata včetně trenéra 
Omluveni:Košina,Prachař,Pražák,Pilný(ten však přesto dorazil protože to bylo s děvčaty! )

 



 
 

 

……… další foto jsou umístěny v galerii www.oldboys.cz 

 
6.5. pravidelná tradiční schůzka OBP v rest. V Parku Praha 9 
Zápis schůzky č.5  
-trénink před utkáním 15,5,2019 v 18,00h na RC Petrovice vede kapitán,  
-utkání 18,5 v 16,00 s Maule Blacks na RC Petrovice,  
-Vídeň 2019 viz PŘIPRAVUJEME 
-HAM 2019 bude samostatný zápis, je 12zahraničních týmů + MSO OBP O33 je potřeba zajistit 
složený tuzemský tým (Frank, Skall, Čivrný) 
-8,6 utkání v rámci oslav 75 let Praga, OBP + kapitán jistí soupisku nutno rozeslat pozvání.... 
-Sicilie pouze 13 přihlášených, zaplacena již záloha 15000 ubytování a 67000 letenky 6 osob-
nevratné, zaurgovat v infu a vyzvat k přímé odpovědi zda jedu/nejedu v případě neuskutečnění 
pak hrozí ostuda a finanční ztráta za zaplacené částky 
-příprava benefice Petr Štěpánek pokračuje a přišla od něj pozvánka na 30,5,2019 na párty do 
Klubu 007 
přítomni:Malina,Kodytek,Pošík,Löfler,Hlaváč,Veselý,Vemola,Pech,Štěpánek,JarošP, 
omluveni:Hanka,Pilný 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
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 
Děkuji za schovívavost při hodnocení technické, slohové, gramatické kvality.  
Také děkuji za všechny podněty a nabízím možnost uveřejnit Vaše postřehy a 
články či fota 



 
 

Licence	OLD	BOYS	PRAHA	za	rok	2019(k	datu	7,5,2019)	
zatím	53	

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 14Pilný J., Beníšek J., Páv J., Lhoták R., Zeiner K., Jágr A., Vémola T., Albrecht Z., Jaroš R., 
Marek M., Kopečka D., Cetlová H., Křeček T., Feigel M., 

PETROVICE 16Šulák P., Turek M., Vyterna Z., Slavíček M., Říha L., Kadečka M., L Prinke., Jaroš 
P., Prachař J., Veselý M., Dubovský D., Gottwald P., Nakládal P., Labský B.,Ovčinikov.,  M.,Jankovič ., 

PRAGA 5Pošík V., Löfler M., Kodytek V., Štěpánek P., Syrový M., 

SLAVIE 4Frank M., Fürst J., Světlý J., Szöcs P., 

TATRA 5Jersák J., Jersáková T., Kapetanovič S., Jágr P., Olič j., 

Kralupy 1Votipka R., 

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

RUMBURK 1Mark P., 

ŠVÉDSKO 1Váňa M.,  

  

 
 
 

  
  
  

 


