
 
 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                      INFO č. 265 ročník XXXI říjen2019     

       
                                                             Platba členských příspěvků OLD BOYS Praha na rok 2020 
                                                             700,-Kč – ČSOB č.ú. 3699283/0300 – jméno vkladatele 
                                  ----- příspěvky jsou vyjádřením sounáležitosti k spolku a slouží k úhradě provozu tohoto spolku   Děkuji 

Sobota 2.listopadu.  
Turnaj o Přeloučského Bizona v 13h RC Přelouč  

Odjezd v 7,58h (sraz 7,35 hala hl.n.) V 9,45 kino Přelouč společně s ostatními týmy a domácími 

sledování na plátně finále RWC2019Japan (občerstvení možné vlastní) po skončení přesun na 

hřiště a turnaj. Kdo nepojede společně, bude v 12,00 očekáván na RC Přelouč. Návrat téhož 

dne. Přijďte v hojném počtu je to letos poslední možnost si zahrát. 

P.S 

Bylo mi řečeno, že neoznamujete svoji účast či neúčast proto, že to v každé hlášence neopakuji 

a nepožaduji!? Tak tedy prosím, naznačte zda jedete či nikoliv. Je to dobré vědě, když se kupují 

jízdenky a zvažuje se, zda se turnaje vůbec zúčastnit. Děkuji Koďas 

☺ ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺                                                                                  

 

Pátek  22.listopadu v 19h - 26.Společenský 

večírek s partnerkami v pivovaru Nad 

Kolčavkou 8/907 Praha 9 – Libeň 
Tradiční ukončení 31. sezóny Old Boys Praha s možností vyvést partnerky a partnery, 
kamarády do milé společnosti. 
Vyhlášení hráče roku 
Bohatý raut 
Tombola 10 hodnotných cen zajišťuje vedení spolku 
Živá kapela 
Vstupné 300Kč – lístek platí v tombole 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 



 
 

 

 

 

 

                                        

17.srpna Beach OBP Na Korábě 
Podruhé beachi v areálu Na Korábě. Scházeli jsme se od 13,30 a v 14,30 dal kapitán povel k převlékání.  

Vytvořili jsme modré a červené mužstvo. Sehráli 2 utkání 2x5 min a 1x3 min. Po prvních dvou byl stav 1:1 

a proto rozhodlo třetí utkání. Kde lepším dodržováním taktiky a větší průrazností zvítězili modří. Žádné 

zranění pouze pár cucfleků od sevření a podezření Luboše M že ho někdo kousnul. Podezření se ale 

dodatečně nepotvrdilo. Utkání se nezúčastnil přítomný Lukáš Prinke, který se byl jen podívat a stále léčí 

kuriozní zranění z Pragovky a to zlomenou patu?! Na podzim snad už bude ok. Roman J si objednal 

početnou skupinku fandů, kteří spolu s Honzou M sledovali zápas a Honza spolu s pejskem měřil čas. Po 

vysprchování jsme odešli do hospůdky Koráb a začali se občerstvovat. Spořádali jsme také dvě objednané 

mísy sýrové a salámové. Časem část odešla do domovů a část zůstala ve vážné debatě kudy vlastně vedou 

tunely metra.  Debatu prokládali rundami. Pisatel odešel ve 20,00 a tak výsledek debaty ani počet rund 

není znám. Bylo to příjemné odpoledne a je škoda že se Vás více nezapojí do těchto zajímavých akcí a to 

jak po sportovní tak společenské stránce. Mohli jste se tedy také zúčastnit plodné a bouřlivé debaty kudy 

vlastně vedou tunely metra. Účastnici debaty by mohli vyprávět …. 
Hráli: Kapetanovič Marek Gottwald Michalička Pošík Kodytek Blažek Pech Jaroš R Votypka Světlý 

Omluvení Pilný ,,,, 

Lajna Veselý Löfler(výmluva že se učil jezdit na kole) Hanka, Radka +4, Petra Prinke Světlý jun. 

                                 
Pondělí 2.9. pravidelná schůzka OBP 
Zápis schůzka č9. - 2 září 
-natáčená medailonku se přesouvá na pondělí 9.9 jako mluvící byli vytypováni členové 
současného výboru Kodytek, Pošík, Malina, proběhne trénink,  
-sobota zápas na Tatře výkop 15h 60ks obědů á120,- není rozhodčí, Ondra M připraví plaketu 
pro Španěly a Kapeho, Vláďa P jistí dresy a věci na prodej a zajistil vyšití 30ks triček. 
-Sicilie stav se nemění, Vláďa K rozešle instrukce a zajistí dopravu Vídeň, soupeř je z Messini 

  

  

   

  

  



 
 

-12 října benefice Štěpánek podrobnosti zatím neznámy-sochy zajištěny 
-21. září účast na Tlačence byla omluvena 
-22.listopadu večírek Na Kolčavce (garant Vláďa P a Radek L.. kapela raut pivo) výbor zajišťuje 
tombolu+lístky, dosud není vystupující !?!? 
-ztratili se 2 hrací dresy-upozornit v infu!! debata zda rozprodat dresy nevyřešeno 
-byla odsouhlasena finanční výpomoc 10.000,-kč pro RC Petrovice-výstavba 
přítomni:Juna Pošík Löfler Hlaváč Zeiner Malina Servít Kodytek Pech 
omluveni: Veselý Pilný Vémola  

 

 
7.9. utkání OBP:Nomads(Španělsko)25:15 

 

 
Hráli Slavíček Kodytek Pilný Lhoták Šindelář Turek Kapetanovič Juna 

Pech Löfler Štěpánek Světlý Pošík Vémola Malina ? Jersák Surga Žíla Kadečka 

Lajna Veselý Světlý jun.Marcela 

 

Utkání následovalo po ligovém utkání Tatra-Říčany a bylo to po dlouhé době na hřišti pod Strahovem. 

Přijetí i podmínky byly vynikající. Tradiční kvalitní tráva a jako bonus velmi kvalitní a citlivé pískání Marka 

Šimáka současného reprezentanta. Velmi si jeho postoje i postoje Tatry vážíme. III. poločas díky dobrému 

pivu, vstřícné obsluze a skvělému steaku byl také vynikající. Soupeř naháněl svým přístupem, 

rozcvičováním a disciplínou hrůzu. Během zápasu se však ukázal jako korektní, příjemný ale kvalitní. OBP 

posíleno o velmi dobré hráče Tatry (Žíla, Surga ,Šindelář, ? )hrálo jeden ze svých lepších zápasů. Co mně 

však uvádí v zoufalost je stále systém střídání. ….  Jsem-li pověřen nebo chci-li sám vystřídat jdu za 

konkrétním hráčem řeknu mu, že je střídán a zeptám se kde hrál a po jeho odchodu zaujmu jeho místo. 

V případě že chci být střídán já tak zvednu ruku a naznačím. Počkám až někdo přijde, řeknu mu kde jsem 

hrál a poté co on zaujme mé místo v klidu odejdu. Jak snadné!? Hráli jsme dobře hodně dávali přihrávky a 

dalo se na to koukat. Stará chyba z našich mladých let, že když se vytvoří ruck (to je ta hromada na zemi) 

nebo maul (to je ten zmatek, jak se ve stoje potácíme ve skupince) přibíháme z druhé strany hřiště úplně 

vyčerpaní a snažíme se zapojit do boje o míč. Samozřejmě přepadáme, hrajeme na zem a jsme prd platní, 

vyčerpaní a jako bonus se proti nám za toto vše píská porušení pravidel. To chce trochu vylepšit. Díky 

Honzovi Žílovi a jeho přehledu se nám podařilo položit rozdílové pětky a vyhráli jsme 25:15. Pochvalu 



 
 

zaslouží jak hostující hráči, tak hráči OBP za přístup a výslednou hru. Utkání jsme dotáhli do zdárného 

konce a zakončili to skvělým III poločasem. 

 
 

 

14.9-21.9 Sicilie zájezd 
OB Messina:OBP 10:20 

 
Hráli Kodytek Kadečka Juna Vémola Pošík Pech Löfler Světlý Jersák(jako obvykle ve hře výborný na fotce neviditelný!?) 

Pilný Kapetanovič +3Sicilián 

Lajna Němeček Čihák Zuzka Tánička Navrátil(Sic) 

Dlouho připravovaný zájezd začal rozdělením na dvě skupiny. Jedna letěla přes Řím do Palerma druhá 

vlakem do Vídně a letecky do Catanie. Ve vlaku bylo veselo neb celou cestu byla happy hour a tedy pivo 

pouze za 35,něco o tom ví Míra Němeček, který ještě před Vídní převlékal kalhoty. Po příletu skoro 

dvouhodinová cesta do hotelu La Playa v Patti a první koupání. Večer seznamovací večírek z vlastních 

zásob i nově zakoupených.  

 
Druhý den brzké vstávání a cesta na Liparské ostrovy pro nás suchozemce skvělý zážitek. Návštěva 

katedrály Sv.Bartoloměje, procházka městem, zmrzlina, pivo. Příjemné chvíle. Odjezd na ostrov Vulkán 

kde jsme skoro všichni navštívili sirné jezírko a podnikli koupel. Jirka Pilný si tajně odnesl kilo bahna a byl 



 
 

tím tak rozrušený, že při odjezdu nastoupil na jinou loď. Jen díky svému bratru Jirkovi Pechovi byl 

zachráněn a dorazil s námi. 

 
Třetí den dopoledne koupání slunění a relax. Poznávání okolí. Odpoledne nás vzal Petr Navrátil na poutní 

místo Chrám Černé Madony v Tindari. Každý jsme si něco tajně přál. Přesun do vesnické taverny Acienda 

Agricola kde jsme ochutnali klasickou sicilskou večeři a to 6 druhů masa, 6 druhů příloh a stejně tak sýru a 

dalšího. Dostatek vína a na závěr něco tvrdšího. Večer zase posezení dlouho do noci. Jirka návštěva na 

italské svadbě. 

Čtvrtý den jsme podnikly výstup na Etnu. Tam jsme jeli silničkami a poznávali vnitrozemí ostrova. 

Přestávka v malé zoo s kafíčkem a něco na žízeň. Zaparkování v Linguaglossa a cesta na vrchol Etny. 

Postupně jsme však odpadávali až vydržel Kape s Jirkou do 2700mnm. Zajímavé prostředí i cesta. Příště až 

na vrchol. Cestu zpátky zastávka v městě Randazzo a posezení na ulici ve vinotéce s koštem místních vín. 

 Pátý den 

jsme vyrazili do Messiny. Michalové Juna a Kadečka podnikly cestu vlakem jako průzkum místní dopravy. 

Po setkání jsme navštívili kancelář/prodejnu místního klubu. Schůzka  s čestným presidentem klubu, který 

stál v čele 40let. Nákupy zajímavých dresů a triček a občerstvení v sousedním baru. Procházka 

k největšímu orloji na světě a sledování představení lvi, kohouti, figury. Katedrála na náměstí Piazza del 

Duomo postavená Normany. Občerstvení a poznávání místní stravy v bufetu u nádraží.  

    Poznávání krás ostrova, ukazování toho pravého života Siciliánů, to vše nám zprostředkovával Petr 

Navrátil z Cestovky Sicilia-Bella. Starousedlík, který žije na Sicilii již 19 let, a proto na vše věděl odpověď a 

ukazoval nám co by nám bylo utajeno a klasický průvodce neukázal. Moc děkujeme Petře za vše, byli jsme 

Tvým přístupem velmi spokojení a díky tomu celým pobytem na ostrově nadšení. Patřilo k tomu i večerní 

grilování na břehu moře čerstvých ryb, koupání u jeskyní, cesty po ostrově. 

 
Šestý den návštěva domácího prodejce vína naproti hotelu a samozřejmě košt a nákupy. Odjezd na pláže 

Grotta Beach kde jsme šli podél pobřeží brodili se až po krk a objevovali tajemné jeskyně. Klasicky došel 

nejdál Kape. Zpátky Čenda vypil asi 2 litry vody, protože Tánička minula zkratku jeskyní a museli vodou. 

Čenda však nezvyklé množství vody přežil. Celou dobu pobytu Vláďa Pošík dělal druhého řidiče a obětoval 



 
 

své pohodlí pro ostatní. Při jednom ranním měření měl jeden z řidičů pod kůží 0,6 ale na Sicilii se to tak 

přece nebere a proto oba řidiči pokračovali dál ve své činnosti 

   
Odjezd na zápas v klubových trikách a focení pro reklamní agentury a do domácích alb. Soupeř byl složený 
z původních 3 klubů z Messiny a hrálo se na náhradním hřišti v Milazzu neb jejích domácí prodělává 
rekonstrukci. Soupeř nám půjčil 3 hráče a k jejich cti patří to, že určitě to nebyli ti nejhorší. Ve skoro 30 
stupních a po zkonzumovaných nápojích, jídle, koupání a turistice bylo těžké se rozhýbat. Do zápasu jsme 
vstoupili dobře, a hlavně díky Michalům Junovi a Michalu Kadečkovi s Martinem Löflerem na nezvyklém 
místě v útoku jsme bodovali. Hráli jsme dobře a hra i dobře vypadala, bodovali jsme a bojovali. Malinkou 
komočku si odnesl jen Michal Kadečka ale po utkání jsme mu vše důležité povyprávěli. Po zápase tradiční 
předání darů, občerstvení a pár piveček. Zpátky na základnu, kde jsme dopíjeli zásoby a koupali se. 
Ráno před odjezdem ještě koupání v moři a bazénu a sledování RWC21019 na pokojích. Společná cesta na 
letiště v Catanii a cesta domů. Jedna skupinka to měla komplikovanější o bus z Vídně. 
Celý zájezd byl vynikající jak zajištěným bydlením, programem, zdárným zápasem tak péčí Petra a 
samozřejmě krásným ostrovem a příjemnými lidmi. Škoda že nás nejelo více. 

          
 

Pondělí 7.10.pravidelná schůzka OBP 
Schůzka 7.10 
-benefice Štěpánek vše zajištěno, VKo jistí pajduláka,VPo sestavu, rozhodčí? 
-večírek termín, kapela, raut zajištěno VPo a RLh, MLö tisk vstupenek=lístek do tomboly, tombola VHl 
udělá pokus o zajištění hlavní výhry, VHl a VKo dodají dresy, rozlišováky od unie, MLö zajistí pitivo a 
kuřivo,  



 
 

-VKo požádá Petra Navrátila o výrobu PF a pozvánky 
-Šumava pokoje rozděleny 1 volný 
-potvrzena účast na Bizonu včetně účasti na promítání 
-potvrzena akce tradiční jarní soustředění-kandidát jsou Kralupy opět 7.3 
-od poskytovatele hospody připomínka k větší konzumaci a počtu akcí, jinak hrozí pronájem 
-program na 2020 zatím bez zápasů a zájezdu!!! 
přítomni Pech Kodytek Zeiner Pošík Hlaváč Veselý Hronec Vémola (tržba cca 3000kč) 
oml.Juna Malina Turek 
 
 
 
 
 
 

12.10 benefice Petr Štěpánek a  Richard Krützner „50let“  

utkání PragaOB:OBP 30:5 

 

další z řady benefic na 

Pragovce. Z důvodu důležitého utkání Praga-Tatra jsme museli hrát již ve 12h. Nesešli jsme se v takovém 

počtu jako dříve ale Pragováků bylo ještě méně a proto několik našich hráčů včetně Jirky Benýška, kterého 

jsme viděli v akci po delší době (včetně paní Hanky) a dobrýýý. Pragovka byla lepší a projevovala se její 

sehranost a velká zkušenost většiny hráčů. Pochvalu od hráčů Pragovky za výkon se dostalo Michalovi 

Junovi a Petru Nakládalovi. Jinak byl ale náš výkon bezkrevný a plný neúspěšných individuálních pokusů o 

průnik. Zřejmě to poledne máme více spojené s obědem než ragby. Po zápase tradiční koupel v podzimní 

Rokytce a hned předání pajduláka a klubových trenek oběma oslavencům. Bohaté občerstvení včetně piva 

a vína. Večírek to byl dlouhý a poslední končili před půlnocí. Přejeme PETROVI i RICHARDOVI 

další spokojené roky v ragbyové rodině a další úspěch v jejich trenérské práci. 

 
 

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

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

28.ledna - 2.února 2020 Soustředění milovníků zimních sportů Šumava-místa 

v pokojích jsou rozdělena, stále jeden volný pokoj, vybírají se zálohy. 

 
7.-8.března Tradiční jarní soustředění Kralupy n. Vltavou(návrh) 
 

……další program není zatím naplánován ani zajišťován (pouze HAM2020) 

a čeká se na podněty, návrhy, pomoc při zajištění 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------                     

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. 

  
  
  

 


