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Srpen  -  24. sobota Old Boys Beach – od14 h Na Korábě, Praha 8 
Září     -     7. sobota  utkání s Rugby Nomads Španělský tým 
  
 
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 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ZÁJEZD – již brzy ……. 
SICILIE 2019-14.-21. září 2019 
 
   =PŘIHLÁŠKY A UZAVŘENÍ SEZNAMU ÚČASTNÍKÚ= 
 
Old Boys pořádá zájezd na Sicilii. V plánu jsou zatím 2 utkání s domácími týmy a 
také bohatý kulturní a oddychový program. Vzhledem k časové vytíženosti 
některých členů jsme zařadili možnost účasti pouze na pár dní a to 
například od 6.dne kdy je plánovaný druhý zápas. S odjezdem a 
příjezdem dle zájmu. Cena bude nižší, protože je možnost objednat 
individuálně letenku a platba za pobyt bude také nižší, cca 9-
12.000,-(upřesní se dle počtu zájemců).Cena zájezdu na plnou 
dobu, včetně dopravy, ubytování adalšícch věcí obsažených v 
nabídce je 20.000,-Kč. V současné době je přihlášeno 16 
účastníků. 



 
 

Žádám všechny potencionální zájemce o jakoukoliv formu zájezdu o vyjádření neb 
čas kvapí!!!!! Odjezd je plánován na 14. ZÁŘÍ Zájezdu se mohou zúčastnit  též 
partnerky....či partneři i turisté. 
 
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 

    
 
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.. 
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15.5. středeční trénink na RC Petrovice 
 
trénink před utkáním proběhl za velké účasti. Neodradilo nás ani deštivé a chladné počasí. Po 
rozcvičení s míčem jsme udělali také atletickou rozcvičku. Po rozcvičce jsme se rozdělily podle 
toho jak kdo si myslí že by měl hrát roj a útok. Snažili jsme se nacvičit nějaké základní rysy hry. 
V závěru jsme sehráli modelový trénink již se skládáním a podobně. Děkuji všem 24 účastníkům 
tréninku za účast a snahu. 
 

18. května - utkání na RC Petrovice 

 OBP:Maule Blacks fr. 20:30 
Po zdařilém tréninku jsme se sešli v hojném počtu opět v Petrovicích. Martin Turek s Danem Kopeckým 
doprovodili hosty z hotelu do autobusu a na hřiště. 
Sešlo se nás celkem 34 včetně 2 nových kluků ze Slávie Benko a Pospíšil. Přetěžký úkol udělat sestavu. 
Namátkově jsme sepsali 2 sestavy+4náhradníky. Dle domluvy jsme hráli 3x20 minut. Sestava hrála vždy 20 
minut a v třetí části jsme střídali všechny. Francouzi měli lepší techniku a ihned využívali našich chyb. My 
jsme se nedrželi domluvené taktiky a to, že je třeba aby si všichni zahráli a proto budeme co nejvíce 
přihrávat. Soupeř naše pokusy o silové a individuální proniknutí lehce likvidoval. Když jsme se párkrát 
pokusili přihrát a hlavně když jsme to stihli bylo to hned hezčí ragby.  
Po zápase několik fotek a bohužel také sanitka s jednou komocí francouzského hráče. Připravené 
občerstvení a pivečko chutnalo všem. Předání několika darů. Francouzi se ukázali jako velcí srandisté a 
výborní zpěváci. U nás jim zdařile sekundoval Milan Slavíček. Bylo by dobré trochu secvičné. Musíme si 
také zvyknout, že když někdo zpívá tak mu pomůžeme. Protože špatně zazpívaná písnička není dobrá ale 
špatně zazpívaná písnička ve 3 lidech je hrůza. Také jsem slyšel hlasy o tom, že by bylo dobré převzít 
nějaké zvyklosti ohledně „krojů“ na cesty a další zvyky. Tak uvidíme. 

 



 
 

Hráli: Maisner Jersák Lažanský Kapetanovič Světlý Pražák Štrincl Růžička Vémola Kopecký Löfler Malina Lhoták Jaroš Michalička Frank Pech Paťha Jankovič Pilný 
Benko Stýblo Sudek Prinke Pošík Jaroš R Ovčinikov Nakládal Pospíšil Feigel Dubovský Labský 
Lajna Kodytek Turek,Gottwald Votipka Servít 
Omluveni Marek Vyterna Štěpánek Zeiner Kadečka Prachař 

 
24.-26. května zájezd  Vídeň 2019 
OB Celtic Vienna:OBP 10:35

 
Hráli Jaroš R, Křeček, Löfler, Pech, Pošík, Růžička, Ander, Fran,k Lhoták, Kapetanovič, Jersák Vémola, Malina, Kopečka, Michalička, Votipka, Prinke, Kodytek, 
Pilný, Marek, Slavíček, Světlý, Nakládal, Feigel, 
Lajna Veselý, Fürst, Jankovič(v té době pořád na cestě) 

Na hlavním nádraží jsme se sešli všichni včas včetně nového maskota Jůlinky, kterou ihned obdržel do 
opatrování kapitán Vláďa Pošík. Nástup a usazení proběhlo hladce po chvíli začala kolovat zápisná whisky 
od Lukáše Prinkeho. Někteří jednotlivci se snažili rozmluvit svatbu nevěstě obklopené družičkami na 
rozlučkové párty. Ve Vídni jsme zakoupili jízdenky MHD a pod vedením Viktora jsme se dopravili do 
hotelu. Rozdělení proběhlo hladce. Snažili jsme se členit dle stáří, klubové příslušnosti atd.  Někteří ihned 
skončili ve vedlejším domě v putyce na lahvovém pivu (první ztráty tašek a karet od hotelu). Hladký pěší 
přesun do restaurace Krah Krah v širším centru města. Kde se o nás velmi dobře starala servírka a nosila 
jedno pivo za druhým. Následoval vídeňský šnicl s bramborovým salátem. Vše výborné. Po večeři jsme se 
rozpadli na debatující skupinky. 

 



 
 

 
Po bohaté snídani jsme se přesunuli do centra kde nás Christina seznámila s významnými budovami. 
Prohlídka trvala cca 1 h a byla zajímavá. Rádi jsme taky viděli stojany s pitnou vodou, neb po večerním 
vídeňském pivu byla pěkná žízeň. V centru jsme poobědvali a něco popili v stáncích při prezentaci 
místních piv. V 14,30 po srazu jsme vyrazili na zápas a cestou si kapitán zařídil odbočku k řece kde 8 
nováčků podstoupilo křest OBP na zájezdech Feigel, Kopečka,Prinke, Růžička, Ander, Křeček, Votipka(viz. 
foto kde chybí Michalička). Jen jsme měli trochu strach, aby je silný proud neodnesl až do Budapešti. Pak 
pod vedením Viktora a jeho map google následoval hladký přesun na hřiště. Byl hladký až do té doby, kdy 
jsme se octli na druhé straně města a zjistili, že Steinergasse jsou ve Vídni dvě a tato je špatná a tím i 
hřiště je na druhé straně města. Nastal malinko zmatek, ale za pomocí Mária jsme objednali taxíky, a 
dokonce stihli II poločas utkání Celtic-Slovan. Viktor má od té doby přezdívku pan Gůgl a vždy někoho kdo 
kontroluje jeho plán cesty.  Zápas proběhl na travnatém hřišti. Prohrávali jsme brzy 5:0 ale brzy se stali 
lepším týmem. Několik hezkých akcí a vyhráli jsme 10:35. Stínem bylo zranění Martina Feigla hned 
v prvních minutách zápasu. Snad to bude brzy v pořádku. Protože odstoupil Martin a Martin Turek a 
Mário Ander se nechali zlákat vidinou čestného občanství Vídně do mužstva Celtic, bylo nás v útoku 
pomálu. Extrémně velké hřiště nám při únicích dávalo zabrat. Většinou po delším úniku každý hned střídal 
ale tak má být. 
Po zápase dostatek piva a dobrý buřt guláš od hostitelů. Předali jsme becherovku za občerstvení, plaketu 
do klubovny a triko kapitánu a organizátoru a rozhodčímu. U nás byli obdarováni Martin Turek a Mário 
Ander, kteří vypomohli soupeři, krátce za ně hrál i Ondra Malina. Někteří taxíky a ostatní MHD jsme se 
přesunuli do centra a většinou skončili na náplavce na pivu. Cestou bohužel Petr Nakládal neustál 
presidentovu zkoušku, zda má zpevněné tělo a byl vystoupen na perón kde mu zlomyslný vlakvedoucí 
zavřel dveře. Petr ale nepodlehl panice a díky svým znalostem a výbornému běhu nás někde předběhl a již 
očekával v cílové stanici. Výborně. President od té doby nezahmouří ani oka a všude se pevně drží hlavně 
v metru a ve vlaku. Ráno jsme dojeli do Schönbrunnu kde jsme absolvovali prohlídku paláce a trochu ze 
zahrad. Pár dárků a návrat do hotelu a přesun na nádraží. Cesta proběhla hladce pouze pár hráčů 



 
 

potvrdilo, že pro ně kupovat místenky nemá smysl. 

 

 3. června pravidelná schůzka OBP 
Na schůzce jsme hlavně probírali blížící se zápas s Francouzi a jubilejní Šunku 2019. Dořešili jsme vizuální 
podobu kelímků na turnaj. 
Přítomni Kodytek, Vémola, Pošík, Löfler, Malina, Hanka, Veselý, Pech, 
Omluveni Zeiner, Hlaváč, Turek 

5.června – trénink na RC Petrovice 
Trénink proběhl opět na RC Petrovice. Rozcvičení s balonem. Na závěr touch rugby. Spokojen byl i Čenda, 
který si lehce ťukl a bylo to v míru. Účast dobrá. 

8. června utkání na  Praga/OBP:Les Rebells fr.5:15(OBP) 
Zápas byl přesunut na 11 h tak aby se stihl ligový zápas Praga-Dragon a také další aktivity oslav Praga 75. 
Soupeř se velmi pečlivě rozcvičoval a neměl problém s požadavkem na 3x20 minut. Do první třetiny 
nastoupila Pragovka a byl to pěkný mazec. Obě mužstva předváděla výborné ragby. Druhá třetina byla 
OBP. Přestože nás bylo tak akorát předváděli jsme dobré ragby. Bohužel zranění Lukáše Prinkeho a 
Michala Kadečky(ten začíná mít pověstná slabší jara) bylo daní za tvrdý ale korektní mač. Třetí třetina byla 
ve znamení spojení Praga a OBP. Obě mužstva měla několik zranění a také hráčů, kteří již předvedli ukázku 
„všeho“ co umí a šetřili se na někdy příště. Francouzi hráli velmi kvalitní veteránské ragby a proto i náš 
výkon šel hodně nahoru a bylo vidět pěkné okamžiky. Po zápase focení. Během projevů při oficiální části 
oslav Pragy byly předány plakety a proneseno pár klasických projevů. Zápas se zapsal jako jeden z 
velmi kvalitních. 



 
 

 
 

19.června trénink 
Trénink proběhl zase na našem skoro domácím hřišti v Petrovicích. Za to velký dík RC Petrovice a Vencovi 
Prokešovi, že nám umožňují tuto aktivitu. Trénink nebyl tolik aktivní ani hojně obsazený, a to asi 
v očekávání blízkého turnaje. Procvičili jsme trochu tělo a ozkoušeli si míč. Trochu jsme i potrénovali herní 
situace ale v 12 hráčích nic moc. 
 

21.-22. června 10. ročník Staropražská šunka 2019 
Po přípravě turnaje jsme opět v 19 h v Smíchovském pivovaru zahájili. Ředitel turnaje Martin Veselý 
přivítal zúčastněná mužstva a hosty. Předal naše klubové ragbyové míče a vyzdobil hlavy hostesek a 
pořadatelů slušivými klobouky kvůli rozlišení. Pivo bylo studené a bylo ho dost. Večeře byla taky kvalitní. 
Vystoupení umělkyň bylo také kvalitní a hojně a bouřlivě sledované (v sobotu se mě hlavní organizátor 
EGORFU 2013 ptal, jestli jsou to pořád ty samé z roku 2013, já myslím že ne, neboť v tomto druhu umění 
je asi velká fluktuace). Druhý den spousta organizátorů a pomocníků byla již před 8 h na hřišti RC Říčany. 
Přípravy jsme dokončili a v 9,30 byl zahájen turnaj. Němce jsme porazili dobrou hrou roje i efektivitou 
útoku. Bylo nás do sestavy hodně, a tak Labský, Ovčinikov, Pišta hráli za COMO. Díky jim.  Dále jsme se 
střetli s pozdějším vítězem turnaje rfc a podlehli 0:15. Byla vidět lepší kvalita soupeře a ani náš výkon však 
nebyl špatný. V utkáním s Como jsme hráli opravdu nehezky a po zásluze nedali ani bod a totéž se dá říci i 
Italech.  Další hráči a členové OBP hráli za Prague Boys pod taktovkou Martina Franka. Na hřištích se opět 
začali objevovat v různých týmech bývalí kvalitní hráči z ligy a reprezentace. Nelze konkrétně jmenovat 
neb všichni to hrajem z lásky k ragby a v našich letech 35+ už si nikdo nehrajeme na to kdo je nyní lepší 
nebo v minulosti toho víc dokázal. 



 
 

 

Po obědě nastala již playoff část z které postupně vykrystalizoval vítěz RFC , kterému na konci turnaje 
ředitel spolu se sponzorem šunky Honzou Čihákem předali vítěznou trofej. Po bleskovém a zdařilém 
úklidu areálu se uskutečnil přesun do Rohlíku. Zde již bdělá výběrčí Petra spolu s pomocnicemi Radkou, 
Marcelou a dalšími kontrolovala vstup a kasírovala nově příchozí. Ředitel turnaje Martin Veselý spolu 
s Viktorem a Danielou předali poháry za umístění. Zde velmi zdařile asistovala dvojice pomocníků Milan 
Slavíček a Zdenek Vyterna s originálními výstupy. Poté byl ukončen turnaj a nastala konzumace rautu. 
Letos jsme to stihli sníst nějak rychle. Tradiční výborné bylo vystoupení dívčí skupiny. Tak ještě jednou 
poděkování všem účastníkům, a hlavně organizátorům a pomocníkům. Nyní trochu odpočinku a za chvíli 
znovu zahájení dalších příprav. 

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

INFO sestavil V Kodytek/Koďas 
 
 
	

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) 

SPARTA14Pilný 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.,  

ESTEC 1Hlaváč V.,  

 

……… pokud něco nesouhlasí obrať se Koďase,díky. 

 

 
 
 

  
  
  

 


