
    

 
 

        

                

 

                             

                      INFO č.266 roč. XXXI listopad 

        Začíná možnost platby licencí OBP pro rok 2020. Zájemci o členství ve spolku by měly poslat částku 700,.Kč spolu se svým 
jménem a poznámkou -licence 2020 - nejpozději do konce března 2020 na účet OBP, děkuje výbor spolku 
                                   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 

              ---- NEJBLI ŽŠÍ PROGRAM----                        

Pátek  22.listopadu v 19h - 

26.Společenský večírek s partnerkami v pivovaru 

Nad Kolčavkou 8/907 Praha 9 – Libeň  
                                 

 

  

  

  

  

  



    

 
 

 

 
 

                                       ----STALO SE ---- 

Turnaj o Přeloučského Bizona. 

 OB Přelouč:OBP 10:5 OB Slavie:OBP15:0 Říčany33:OBP30:0 MSO:OBP10:5 
Na turnaj přicházelo dosti omluvenek ale i potvrzení účasti za což všem děkuji. Tradiční odjezd z hlavního 
kde jsme jenom odolali pokusu Slávistů odloudit Jirku Pecha. Jirka Světlý na poslední chvíli dal přednost 
přípravě na nedělní práci a zakoupil si lístek zpět do Říčan. Z nádraží jsme hned mířili do Přeloučského kina 
kde jsme sledovali finále RWC Japan. Bylo to super a děkujeme klukům z Přelouče a hlavně Fínovi za 
zprostředkování. Spolu s námi tam byli i Orly, Slávisté a místní. Po finále procházkou na hřiště, kde nás již 
vítal ředitel turnaje Bobek.  
K průběhu turnaje jsem nechal každého vypracovat domácí úkoly tak aby každý zkusil popsat jak to vidí. 
Protože v některých okamžicích to bylo skvělé ragby a jindy hrůza, která by si zasluhovala ručník do ringu. 
Proto nebudu psát poznámky, ale uveřejním všechny. Bohužel si koleno zranil Martin Marek Dalmoš, tak 
čekáme na přesnou diagnózu a přejeme mu brzké uzdravení. Ještě že měl s sebou stále hezčí Terezku, 
která se o něj obětavě starala. Dalmoš pořiď si flintu. Dík patří lajně Veselý a Růžička za podporu a servis 
okolo. Načasování piv po posledním zápase bylo skvělé. Dík také Petrovi z Rumburka za dlouhou cestu 
(Rumburak by mohl vyprávět) a nováčkovi Lukáši Pikalovi za výkon i účast a doufáme, že i nadále posílí a 
omladí náš team       
Po zápasech vyhlášení cen, kdy díky mé přímluvě u ředitele turnaje jsme obsadili pěkné dělené 4-5 místo. 
Konzumace ovečky či klobásek, něco na zapití i ostřejšího. Domluvený odjezd v 19,05 byl celkem bez 
problémů. Cestou vlakem zase něco na zapití a družba se Slávisty i cestujícími. Po delší době nás šlo hodně 
na Starou poštu. Myslím, že takhle by to mělo vypadat. Podebatovat a troch rozebrat zápasy a pokecat 
mezi sebou. Po vyhazovu někteří pokračovali do sousední restaurace, kde probírali organizační a finanční 
strategii na příští leta. Dalších pár přesun do Kobylis na ochutnávku rumů, whisek či čehosi rajčatového 
z čehoš jsem měl celou neděli odřené patro. Kdo to objednával?  

Děkuji Všem za účast a taky poděkování organizátorům za výborný turnaj. Na tento 
turnaj se daří sehnat skoro celý výkvět veteránského ragby u nás což je skvělé. Díky. 
 
Fotografickou dokumentaci mám vlastní a to jenom společné foto mobilem při špatném světle. Přišlo mi 
několik momentek, ale všechny propagují různé restaurace, druhy pitiva a také různé druhy pozic při 
spánku. Proto je neuvádím a prosím stejně jako o textové příspěvky tak nějaké foto z dalších akcí. 



    

 
 

 
Hráli Malina Vémola Löfler Slavíček Pech Pošík Pražák Pátek Jersák Marek Štěpánek Michalička Albrecht Votypka  Mark Prachař Pilný Turek Kapetanovič 
Hostující Frank Stýblo,Sláma 
Lajna Veselý Růžička Kodytek Terezka 

 
Pondělí 4.11. pravidelná schůzka OBP 
Zápis schůzka 4.11 
-zhodnocena benefice Štěpánek kladně, dobrý soupeř, kvalitní záznam oceníme  
-zhodnocení Přelouče 4 zápasy a hrozné rozdíly, 5 místo, společensky dobré, 
-příprava večírku: na vstupenkách se pracuje MLö, hlavní cena zatím není pracuje se na ní VHl, 
pitivo a kuřivo se připravuje MLö, , JSe zajištuje šunku,  
-hory zajištěny, vybírá se záloha, MTu zašle zálohu na Šumavu 
-RVo zajištuje soustředění 7 března  Kralupy n V hřiště + šatna, hospoda, hotel cca leden/únor 
-bylo dohodnuto že VHl upřesní možnost zájezdu Gruzie/září2020 cca 7 dní a bude oznámeno 
členstvu spolu s požadavkem na zálohu=zjištění zájmu 
-bylo dohodnuto že VHl upřesní možnost zájezdu Drážďany /jaro (14,15,16,17,květen)a bude 
oznámeno členstvu spolu s požadavkem na zálohu/ 2 noci cesta vlakem,  
-OMa nabídl možnost vstupenek březen na Six Nations zatím převládá názor že pouze výlet a 
sledování popřípadě koupání … bude dále diskutováno (popřípadě že by někdo chtěl řešit životní 
situaci bude rozvinuto další jednání) 
-jinak není znám žádný příjezd týmu ani hlášeny benefice v roce2020 
-VKo navrhl změnit černé klubové triko za šedivé s tím, že v této barevné variantě je lepší 
možnost kombinace např s mikinou či košilí. Klubové barvy červená a žlutá moc možností 
nedávají. Triko by se koupilo od ragbyových firem(Gilbert, Cantenbury,..) aby bylo kvalitní s 
finanční dopomocí spolku. Dle možností spolku by se zadala výroba košil (což je třeba navrhnout 
barvy, kvalitu výrobce) a popřípadě mikin(také je potřeba navrhnou zda zip, kapuce, …) Také byl 



    

 
 

zkonzumován talíř řízků, které musíme objednávat na konto OBP aby byla dostatečná útrata a 
nemuseli jsme platit nájemné za poskytování místnosti jakoklubovny. 
-Karel Z byl jediný přítomný Karel a proto poručil několik rund neautomobilistům. Karle děkujeme. 
Při debatě ohledně oslav jubileí se zjistilo že Andrej měl loni významné výročí. Při našem údivu, 
že proč nebyla žádná oslava Andrej s nevinným úsměvem jen hlesl: "ani sem Vám to neřek … " 
přítomni Malina Hlaváč Hronec Vémola Pošík Löfler Kodytek Servít(byl i minule) Pech 
omluveni Jaroš P(i minule) Turek Veselý Pilný 

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

                   ----PŘIPRAVUJEME---- 
 
 

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) 
  
……    zájezd Drážďany ? 
…….   zájezd Řím  ? 
…….  zájezd Gruzie  ? 
 

a čeká se na podněty, návrhy, pomoc při zajištění jinak si nezahrajeme 

ani se nikam nepodíváme!!  

 

 

 

 

 

https://st2.depositphotos.com/1017986/10863/i/950/depositphotos_108631028-stock-photo-drawing-of-travel-stuff-and.jpg


    

 
 

 

 

PŘÍLOHY 

Jako důležitou součást infa přidávám splněné písemné úkoly z Přelouče. Jako 
pozitivní vidím to že v písemném ani v hovorovém (během cesty vlakem i později 
v restauracích) hodnocení nikdo neříká já hraji dobře ale voni …! 
 Přikládám všechny příspěvky a je jen škoda že více hráčů se nepokusilo rozebrat 
naše Přeloučské ale i dřívější výkony. Uvidíme třeba někdo ještě zareaguje a 
vyhodnotíme tyto příspěvky později. Děkuji moc hráčům Milan Slavíček, Petr Nakládal, 
Jiří Jersák Tomáš Vémola Petr Mark za jejich odvahu, ochotu a dobré postřehy 
Koďas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                Ahoj Prezidente. 
Špatně se mi hodnotí naše výkony, když sám hraji hovno. Myslím, že jsme zapomněli vyhrávat a máme ze 
soupeřů přehnaný respekt (asi jsem měl napsat strach). Souhra a kolektivní pojetí také nic moc. Fýza 
jakbysmet.     
Jiří 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahoj, 
Milan je grafoman, ten píše pořád :) 
Dění při utkáních i před utkáním: 
- myslím, že máme individuálně dobré hráče, nejde nám souhra (taková v týmovém sportu 
docela důležitá věc :) 
- mám trochu pocit, že někteří hráči jezdí na zápasy a turnaje za přátelskou atmosférou a 
potkáním se s kamarády (útěkem z domu? :), ale na hře samotné jim až tak moc nesejde 
- příprava před utkáním pokulhává - nejde o hodinové rozcvičení, ale měli bychom být 
pohromadě, protáhnout se, zahřát a pobavit se o nadcházejícím utkání, o taktice, o možnostech 
a namotivovat se - tady vidím víc práce pro kapitána, který by měl toto dát dohromady, tým 
nasměrovat 
- ve hře se neposloucháme, nekomunikujeme, nepovzbudíme se, nehrajeme moc týmově, 
nejsme koncentrovaní ani na těch 15 - 20 minut, co trvají poločasy 
- špatné střídání - hráči přicházejí někam, neví kam a neví za koho, střídáme v momentě, kdy má 
soupeř rozehrávat, střídáme pozdě (viz. obdržená pětka hned z výkopu při zápase proti 
Bizonům) 
- naše velká bolest = skládky, obrana 
 
Dám konkrétní příklad ze hry. Hraje se mi dobře s Ádou a Milanem S. - hodně spolu mluvíme a 
víme, co se bude hrát. I když to ne vždy vyjde, nemáme pak pocit, že bychom byli úplně zmatení 
a víme, vo co go. 
 
Myslím (stará písnička), že je potřeba se 1x měsíčně sejít na hřišti se šiškou, potrénovat a 
podívat se, kde stojí ten, kde tamten, jak hraje ten a tamten, domluvit se pár základních 
signálech. Ano,  Old Boys jsou směs hráčů z různých týmů (Slavia, Říčany, Bizoni = hrají spolu ti, 
co se znají i z kategorie mužů, dorostenců = ZNAJÍ SE). Proto bychom jako Old Boys měli 
tréningu věnovat nějaký čas. Toto si musí všichni hráči individuálně nastavit u sebe v hlavě, že je 
to potřeba. Tady by ale měl kapitán opět víc zapracovat na morálce. 
Petr 



    

 
 

 
2.11.2019 – Bizon 
Tak jsme opět po roce vyrazili do Přelouče na závěrečný turnaj sezony o Přeloučského Bizona. Kdo neví, proč se 
hraje zrovna o bizona v podobě krávy, pak vězte, že je to obdobné, jako s brněnským Drakem. Prostě jeden chytrák 
prodal místním sedlákům mladého bizona, z kterého vyrostla kráva. No a místní to nechtěli přiznat, jak nalítli, tak o 
krávě tvrdili, že to je bizon. Proto může být název turnaje a vzhled trofeje poněkud matoucí.  
 
Na Hlavním nádraží se scházíme velmi brzy, jedem totiž nejdřív do kina sledovat předzápas turnaje – finále MS mezi 
Anglií a Jihoafričany. Angličané mají v kině daleko větší podporu než borci v zeleném, jsou to ale hráči Jihoafrické 
republiky, kdo od začátku do konce je lepší a zaslouženě získávají svůj třetí titul mistrů světa.  
 
První zápas s domácím týmem Přelouče hrajeme velmi dobře, od výkopu se usazujeme na soupeřově polovině, 
jsme aktivní, perfektně funguje komunikace a na hřišti kralujeme. Po první naší chybě nám soupeř bere míč, po námi 
vyhraném rucku, a přes celé hřiště nám utíká a pokládá první pětku. My ale pokračujeme ve velmi dobré hře a brzy 
vyrovnáváme. Po výkopu se soupeř dostává podruhé na naši polovinu, a protože nedovedeme výkop zachytit, míč si 
bere hráč, který vykopával a dává druhou a rozhodující pětku utkání. I přes to, že poslední minuty opět hrajeme 
v soupeřově obranném území, nepoložíme body a smolně prohráváme 5:10. 
Jestli se smolná prohra podepsala na dalším výkonu nejde s určitostí říct. Určitě se na výkonu podepsal rozdílný 
přístup k rozcvičce před prvním zápasem a pře dalšími dvěma. Do obou zápasů vstupujeme odevzdaně, 
nepodporujeme se při hře v rucku či maulu, neskládáme, nepřesouváme se při obraně a výsledky nemohly 
dopadnout jinak, než dopadly. Přestali jsme hrát jednoduché a účinné rugby, začali jsme vymýšlet složitá řešení 
jednoduchých herních prvků a místo podržení míče a rozehrávky na připravené hráče máme snahu o zrychlení hry. 
To poměrně brzy přináší ovoce. Bohužel nezralé. Naše hra je chaotická, pohyb hráčů po hřišti zmatený, nedržíme si 
své pozice, nekomunikujeme. Na hřišti to pro mě, jako hráče, vypadalo jako že jsme jen pomalejší, než soupeř, že 
jen nestíháme jeho tempo hry. Když jsem ale byl venku a sledoval hru z lajny, viděl jsem ten zmar, ty naše chyby, 
zbytečné přihrávky na nikoho, pozdní vybíhání v obraně, nepřesouvání se na správnou stranu po rucku, kde naši 
hráči stojí na druhé straně než ti soupeřovi, a nedivil se Koďasovi, že by nejraději odjel prvním vlakem, který by 
zrovna za hřištěm na nějakou chvíli zastavil. A jedno na jakou stranu. 
Naši hru (a Láďovu náladu) jsme pak zlepšili v posledním zápase, kde jsme dlouho drželi vyrovnaný výsledek 
s pozdějším vítězem. Orli se téměř nedostali na naši polovinu, hrajeme opět společně, chytře, bez složitých řešení. 
Tedy vždy do doby, než začneme Orly tlačit. To pak máme pocit, že teď to musí vyjít a dáme body. Jenže zbytečná 
zrychlování hry nás stojí tlak i míč, který většinou končí na kolenou spoluhráče, případně he nenalezne vůbec a 
zaháníme se k naší polovině. Pokud bychom nespěchali a vždy v klidu uhráli míč a rozehráli na připravené 
kamarády, nemusel nám soupeř po naší nepřesné rozehrávce utéct. V tomto zápase snad víc, jak v prvním, jsme si 
zasloužili minimálně tu remízu. 
Po turnaji klasika – pivko, pokec s kamarády z celé republiky a pak domů, do Prahy, do Staré pošty a tam ještě 
rozbor zápasu do doby, než nás pingl vyhodí, protože už zavírá.  
 
Těch věcí, které nám chybí, abychom mohli opět hrát na vyšší úrovni a mohli se měřit s dalšími týmy, je dost. Určitě 
špatná fyzička, stejně jako nesehranost. Na Touch můžeme sice nadávat, ale když se nesejdeme ani na něj, 
nemůžeme o sobě vědět, nemůžeme být sehraní. Nedodržujeme to, co si řekneme před zápasem. Nemáme hráče, 
kteří by „hecli“ tým. Na druhou stranu máme dost hráčů, kteří se utrhnou a doslova zabijí míč v rucku jen tím, že 
nehrají společně s ostatními, ale utečou jim do míst, které možná ani oni sami navštívit nechtěli.  Velkým problémem 
je i nedostatek hráčů na klíčové pozice. Když se nám zranil Dalmoš, nemáme nikoho, kdo by vhazoval auty!?! 
Nemáme druhou mlýnovou spojku!?! Nemáme mladé hráče s čerstvými zkušenostmi z extraligy. Nemáme. Začínal 
jsem v OBP před deseti lety a bylo skvělé, že jsem mohl doplnit starší hráče, kteří hráli chytře a rozvážně, svou 
rychlostí. Tu už nemám, už taky musím hrát rozvážně. Ale nemám, komu rychlému přihrát. Nejrychlejší v útoku je 
Petr Nakládal, ten ale nemůže být všude. Když byl na zadáku, byl zapojován do hry a bylo to znát. Když šel na 
křídlo, nedostal se k němu míč a jeho rychlost jsme nevyužili. Potřebuje prostě trošku omladit. Taky nám chybí víc 
spolu mluvit, a to nejen na hřišti, ale hlavně po zápase, a hlavně o zápase. Tentokrát jsme něco málo utrousili 
(mluveného slova, doufám že nikdo nic jiného netrousil) a snad i podnětného.  
 
Toto je můj pohled na celý turnaj i na to, co nám chybí. Určitě má někdo jiný názor, a to je dobře. Nemusíme všichni 
vidět věci stejně.  
 
Rugby zdar 
Milan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Ahoj 
no domácí úkoly jsem psal o přestávce ve škole, nejlépe s pomocí spolužákova sešitu :-D  



    

 
 

Za mě 
- pořád si hledám pozici kde mám hrát :-) v 7s je na hřišti víc místa, ale ta druhá řada v posledním zápase - skládat a 
čistit super :-D  
- pokud nepoložíme pětku nevyhrajeme - první zápas řeknu absolutní převaha, hra na soupeřově polovině a 
prohrajeme asi zlepšit hru jeden na jednoho 
- skládky, soupeř s balónem proběhne okolo cca. 5našich hráčů a nikdo ho nesloží 
- a málo mluvíme  
 
Zdraví Rumburk Petr 

    

  

Rugby zdar! Jako skoro nováčkovi v OBP a  hráči, který se v vrátil k rugby po 25 letech, mi nepřísluší hodnotit hru 

jiných, ale rozhodně tuším, co bych mohl zlepšit já! Určitě se víc koukat okolo sebe a před kontaktem přihrávat. A 

skládat se 100% úspěšností, protože veškeré naše neskórování před pětkovištěm nebo inkasování pětky plyne z 

nepřesné přihrávky nebo neúspěšné skládky. Věřím, že časem zase získám herní přehled a budu platnou součástí 

týmu. Tomáš 

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

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

INFO sestavil V Kodytek/Koďas 
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