
 
 

	

																																																																														 																																																																																																																		

																																																																																							INFO	č.	264 ročník	XXXI	srpen	2019					
             
Srpen  - POZOR!!!  17. sobota Old Boys Beach – od14 h Na Korábě, Praha 8 
Září     -    5.čtvrtek trénink v rámci natáčení medailonku OBP-Na Markétě 18h 
                 7. sobota  utkání s Rugby Nomads Španělský tým(místo?) 
                 14.-21, Sicilie 
Říjen  -    12.sobota benefice Petr Štěpánek a Richard Krützner 
 
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 

				Odešla	legenda	slávistického	ragby	Milan	Bělohlávek	

																																														  
S	hlubokým	zármutkem	sdělujeme,	že	zemřel	nestor	ragbyové	Slavie	Milan	Bělohlávek.		
Na	Milana	budeme	vzpomínat	jako	na	přesvědčeného	optimistu,	který	byl	u	každé	zábavy,	se	
kterým	byla	radost	být	na	hřišti,	na	tribuně	nebo	v	klubovně.																																																							
kamarádi	z	OBP

17.srpna Old Boys Beach 2019 
po loňské příjemné zkušenosti letos znova. 
Sejdeme se v areálu Na Korábě v sobotu 17.srpna v 14h. Budeme mít zajištěný 
připravený pískový kurt, balóny, rozlišovací dresy a to na celé 3 hodiny. Dle příchozích a 
nálady se rozdělíme do mužstev a zahrajeme si. Možnost dostanou jak profesionální 



 
 

hráči v písku, tak příchozí muži i ženy. Zváni jste prostě všichni i ti co ještě ragby nehráli. 
Samozřejmě divačky a diváci a doprovody. Po turnaji bude zajištěno občerstvení a 
posezení na terase s výhledem na Prahu. 

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

14.-21. září SICILIE 2019 
 
Zájezd OBP -SICILIE  2019 
                  Odjezd 14.9. 12,15 směr Palermo 
                  Příjezd 21.9. 18,05 z Catanie 
Účastníci 
Pošík V              hráč 
Jersák J             hráč 
Jersáková T      turista 
Světlý J              hráč 
Pilný J                hráč 
Juna M              hráč 
Vémola T           hráč 
Löflér M            hráč 
Kodytek V         hráč 
Pech J                 hráč 
Melicharová Z   turista 
Kapetanovič S      hráč 
Čihák J                 turista 
Kadečka M          hráč 
Němeček M          turista 
Košina K              turista 

16 účastníků(11 hráčů)........... 
Pro ty kteří by chtěli přijet na kratší čas a sehrát zápas na Sicilském území 
zajistíme(OBP) jak letenky tak ubytování, Ubytování je na jednom místě v 
chatičkách u moře se snídaní formou bufetu. Výlety a program je zatím 
naplánovaný ale pořádající agentura je připravena u individuální úpravě 
dle našeho požadavku. 
 
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,  
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.ZÁPAS s domácím týmem(Messina nebo Syrakussy) 

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.. 
. 
 
 

  
  
 
============================================================== 

                                        

1.7. pravidelná schůzka OBP 
Schůzka se uskutečnila jako pravidelně první pondělí v měsíci. Během schůzky byl učiněn telefonický most 
mezi účastníky a presidentem pobývajícím v té době v Karlových Varech. To je vše, co je známo. Po zjištění 
jmen účastníků a obsahu jednání Vás budeme o všem informovat v příštím infu. 
  

 
5.8.pravidelná schůzka OBP 



 
 

Slovo z metra! Přesto, že se schůzka konala v prázdninový měsíc, 

dostavilo se 7 schůzujících. Bohužel jsou to pořád ty samé tváře. Bez 

toho aby jste se zúčastňovali plánování a přípravě programu OBP, bude 

náš spolek skomírat. Není zpětný ohlas, zda je program dobrý a 

zajímavý. Potom se stane, že na připravovaný zájezd (již podruhé) je 16 

účastníků. Během nějakého zápasu a následného občerstvení když vás 

přijde přes 30, nemá vedení šanci zjistit vaše názory na program spolku. 

Tyto nářky na aktivitu členů jsou již tradiční ale jsou důkazem pořád 

zmenšující se chuťi do práce pro spolek (Měli by jste slyšet co si říkáme 

když si dáme 5 piv a dvě becherovky a jedeme metrem domů. Já si to 

ráno radši nepamatuju). Zkuste nám více pomoci a zajímat se o dění ve 

spolku. Děkuji Koďas(po vystřízlivění zase na chvíli president) a všichni co 

něco aspoň malinkého pro spolek dělají!! 
ZÁPIS č 7  
-Beach OBP je naplánován na 17 srpna POZOR ! hřiště, občerstvení, míče, dresy, to vše jistí 
Vláďa P, Koďas hlášenku s upozorněním na termín 
-utkání s Nomads 7,9 se zatím čeká na vyjádření Tatry o poskytnutí hřiště, padá možnost 
Petrovice a Iuridica kde probíhají opravy kluboven, nutno rozhodnout 
-Sicilie pouze 16 účastníků z toho12 hráčů dost ostuda, v souvislosti s tím debata o dalších 
zájezdech, preference takzvaných prodloužených víkendů, dle mne se ztrácí kouzlo dlouhých 
tripů za moře do exotických destinací za exotickými týmy, uvidíme další vývoj na kterém je však 
nutné pracovat a diskutovat o něm!! 
-benefice Štěpánek Krützner na Pragovce hřiště zajištěno termín sobota 12,10odpoledne 
-Vláďa P zjistí vhodnost termínu na večírek zatím je plánováno 23,11 opět Kolčavka... jiný 
návrh? 
-ve čtvrtek 5,9 proběhne na Markétě natáčení klubového medailonku OBP který bude vysílán o 
poločase některého utkání RWC2019, požadavek na OBP 10 hráčů, 3 mluvčí(hledat) s 
nacvičenými odpověďmi dle scénáře, 2 reklamy 2x6m(návrh 1 poskytnout Estec) koordinuje 
Koďas 
-Mates objednal v rámci svých narozenin 2xrundu, všichni byli rádi až na automobilisty, kteří se 
tvářili kysele, neboť připíjet domácí limonádou či Bernard švestka není nic moc-jejich chyba 
              přítomni Löfler, Pošík, Pech, Hlaváč, Malina, Kodytek, Veselý, Zeiner 
              omluven Turek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------                     
INFO sestavil V Kodytek/Koďas 



 
 

	

Licence	OLD	BOYS	PRAHA	za	rok	2019(k	datu	7,8,2019)	
zatím	54	

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.,Prinke L.,(s omluvou za změnu klubu) 

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.,  

PŘELOUČ 1Štrincl V, (s omluvou za chybu v databázi GPDR) 

Stále platí spodní řádek při pochybách či zjištěných závadách : 

……… pokud něco nesouhlasí obrať se na Koďase, (či Martina Turka) díky. 

  
  
  

 


