
                                                               

      INFO č. 267 ročník XXXI prosinec 2019 

 
členské příspěvky 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

 
 

 Vedení spolku OBP přeje Všem krásné prožití 
Vánočních svátků a mnoho úspěchů v Novém Roce 
2020 

 

 ------   NEJBLIŽŠÍ PROGRAM   ------ 

6.1.2020 pravidelná schůzka OBP (podává se tatarák) 

29.1.-2.2.2020 Setkání milovníků zimních sportů na Šumavě 

3.2.2020 pravidelná schůzka OBP 

2.3.2020 Valná hromada spolku OBP  

7.-8.3. 2020Tradiční jarní soustředění Kralupy n V. 



 

 

                ------   STALO SE   ------ 

26.Tradiční společenský večírek s partnerkami konaný 
v restauraci Nad Kolčavkou  
Večírek se konal poněkolikáté v pivovaru Nad Kolčavkou, který nám je stále příznivý. První 
příchozí byli zaměstnáni prodejem lístků a rovnáním cen do tomboly. Na zahájení promluvil 
president a krátce zhodnotil uplynulý rok. Vyzdvihl práci a organizačního výboru HAM pod 
vedením Martina Veselého včetně všech pomocníků a dalších aktérů. Práce na tomto 
projektu nám pomáhá střetávat se s cizími týmy a také zvládat provoz spolku. 
Poděkování však také patří Všem, kteří se zúčastňují jak sportovních, tak 

společenských akcí. A zvláště těm, kteří organizují, pomáhají, zajišťují … 

Děkuji. V.Kodytek president 

Nastínil příští rok (HAM 2020, Drážďany, Gruzie, …). V příštím roce na jaře bude také valná 

hromada spolku. Všichni jste zváni k práci na vedení spolku a kdo by se chtěl zapojit přímo do 

vedení tak může a měl by podat kandidaturu. Znáte-li někoho stydlivého či skromného tak 

ho můžou navrhovat i jiné osoby. Byl také otevřen raut na přání dynastie Benýšků, když 

předtím muselo být několik jiných jedinců odehnáno.  

 

 

Před vyhlášením hráče roku byl dodatečně obdarován Viktor 

Hlaváč a to tradičním pajdulákem a tričkem z dílny 

Gumby za jeho loňské jubileum a také za práci pro spolek a 

průvodcovské služby ve Vídni. Znalci vědí! Viktor zajišťuje 

veškeré ubytování a dopravu na Staropražské šunce. Účast 

zahraničních týmů na turnaji je také jeho práce. Viktore 

děkujeme a jen tak dále. 

 

 

 

 

 

 



Hráčem roku byl zvolen Martin Dalmoš Marek 
za výborné výkony a srdcařství. Dalmoš se účastní 

většiny akcí. Svým výkonem vždy strhává a 

inspiruje ostatní. Svůj čas věnovaný ragby dělí 

mezi OBP a péči o mládež ve Spartě. Také když se mu 

chce tak je perfektní zpěvák a předzpěvák. 

GRATULUJEME a přejeme další úspěchy a pevné 

zdraví …… 

                                                     

 

 

 

Během večera byl také obdarován president V. Kodytek, který shodou okolností ten den 
„slavil „poctivých 25 let od vstupu mezi veterány. Za obdržené dary a blahopřání Vám všem 
děkuje. 
   Hrála kapela, která se nám úspěšně rozrůstá. Jejich mnohozpěvy byly vynikající a strhly nás 
jak k zpěvu, tak k tanci. Muzikanti vytvořili skvělou atmosféru. 
  Před tombolou vystoupili Village People Rugby Boys ve složení umělců pánů Pilného, Pecha, 
Albrechta, Pošíka a Löflera . Vystoupení i kostýmy super pouze zklamalo trochu ozvučení. 
Chlapci si dali práci jak s nácvikem, tak kostýmy. Bylo to skvělé. 
….. několik momentek z večírku …… 

 

   



 

Tradiční speaker tomboly Mates v 22,30 zahájil tombolu a prokládal svými vtipy. Ceny byly 

kvalitní: pochutiny, rumy, doutníky, dresy, pobyt na horách. Tentokrát hlavní cenu vyhrála 

rodina Löflerových. Všem výhercům gratulujeme. Také děkujeme všem obstaravatelům a 

dodavatelům tombolových cen. 

 2.12.2020 Pravidelná pondělní schůzka OBP  
 Zápis schůzka 2.12 
-MTu pošle zálohu na Šumavu …  
- 7 a 8 března soustředění v Kralupech nad Vltavou, RVo zajistí hřiště, hotel, hospodu do 
konce ledna    
- 8.4.středa od 18h zápas tým z Tahiti v Petrovicích jistí MVe hřiště, šatny, rozhodčí, 
občerstvení dle tradice tj. jídlo+ neomezené pivo, plaketa OMa, jiné dary zatím ne ... 
- 30.4. se hlásí tým z Biarritz příjezd ve čtvrtek večer, nejistota počtu našich hráčů na pá či 
so,  koordinace s Petrovicemi? mini turnaj? nutno rozhodnout! 
-15.16.17.5. Drážďany potvrdili utkání, VHl zajistí bydlení, v březen/únor jízdenky ČD … kdo 
bude hlavní pořadatel zájezdu? cena 4000kč, OMa zajistí plaketu VHl logo, trika uvidíme.. 
spíše jednoduchá a levná 
-Staropražská šunka 2020 první schůzka v lednu, nyní proběhnou průzkumy ohledně nových 
lokalit jistí VHl, účastníci se neshodli na přesném počtu účastníků a tak se bude řešit na 
základě počtu přihlášených ... 
- podzim 2020 Gruzie VHl zatím připravuje dopravu a program, též 
KZe zjistí možnosti od Sparťanských Gruzínců, po zjištění odhadu ceny.  
programu atd, bude provedena anketa spolu se skládáním zálohy a 
následně bude rozhodnuto o konání, hledá se hlavní organizátor,  
- byla podávaná skvělá kachna +knedlík+zelí(viz. Foto) 
Připomínám, že je to v rámci zvýšení tržeb v klubovně-všichni jsou 
nejen pro toto vítáni 
přítomni: Zeiner, Vémola, Pošík, Malina, Kodytek, Veselý, Hlaváč, 
Servít, Turek 
omluveni:JarošP, Löfler, Pilný 

 
 

 

http://8.4.středa/


 

                 -----   PŘIPRAVUJEME   ----- 

8.4. 2020 utkání s týmem z daleké Tahiti ASVLP 
30.4. domácí utkání Francouzský tým z města Biarritz 
16.16.17.zájezdDráždany 
19.-20.6 Staropražská šunka 2020-Říčany 
22.-29.září letecký zájezd Gruzie 
 

 

 Info připravil V.Kodytek president OBP 

                                              GRUZIE 

PŘÍLOHA: předběžný program připravovaného zájezdu do GRUZIE. Země je 

ragbyová, velmi krásná a pohostinná. Myslím, že OBP by byl první klubový celek 

z naší republiky, který by zemi navštívil a sehrál zápas. Proto si přejte pod 

stromeček Gruzínský slovník, popíjejte jejich koňak a začněte šetřit. V průběhu 

února bude znám podrobnější program a bude skládána první záloha. 

Za organizátory Koďas a Viktor 

Máme zarezervováno 25 letenek u Georgian Airways na trase Praha – Tbilisi – Praha 
následovně: 
0.25VIKTOR NM0 S02XK                                                            
1.   A9 788  G   TU22SEP  PRGTBS HK25  11:55 17:40                                
2.   A9 787  G   TU29SEP  TBSPRG HK25  09:00 10:40  
PREDBEZNY PROGRAM 
 Navrhoval bych to asi takto: 
22.9. Přílet do Tbilisi v 17:40 
Ubytováni v hotelu 
Volno nebo může být nějaká typická gruzínská večeře 
 23.9. Prohlídka Tbilisi s průvodcem -  
Odpoledne zapas s místními Old Boys + třetí poločas … 
 24.09. Výlet do historického města Mtscheta u Tbilisi – kláštery, kostely atp. fakt hezky volny 
večer 
 25.09.Dopoledne volno popř.. Uvidíme jak to navrhnou Gruzinci 
Kolem oběda odjezd do města Telavi. Jede se přes celkem vysoké hory, tak tam může být 
nějaká pauza a procházka  
 26.09.Prohlídka Telavi + okolí, večer něco s vínem – bude vinobraní a jejich šašliky a BBQ 
jsou taky výborné – opravdu to stoji za to 
Je to pod Kavkazem a da se tam jet se podívat i směr Kavkaz 
 27.09. – pokud chcete hrát 2 zápasy tak zde je moznost s místním týmem 



2 zapas + třetí poločas 
Dopoledne individuální, případně můžeme něco doplnit něco doplnit 
 28.09.Přesun zpět do Tbilisi plus cestou se da vymyslet výlet 
Večer volny program, případně může být společná večeře 
29.09.Letadlo odletá v 09:00, takže odhaduji odjezd z hotelu tak v 6 raáo 
  
Ceny nejsou podrobně prozkoumané proto odhad cca 20-25.000kč  
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https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fwww.holickenoviny.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Fgruzie_3.jpg%3Ffit%3D2500%252C1662&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.holickenoviny.cz%2F2018%2F07%2F18%2Fza-poznanim-rozvoje-gruzie%2F&docid=rZyoTATZCtwK1M&tbnid=fgPOOyCHYP3xQM%3A&vet=10ahUKEwjR6-mVlcXmAhUJi1wKHbKIAX0QMwiPASgwMDA..i&w=2500&h=1662&bih=727&biw=1536&q=gruzie&ved=0ahUKEwjR6-mVlcXmAhUJi1wKHbKIAX0QMwiPASgwMDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fwww.holickenoviny.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Fgruzie_3.jpg%3Ffit%3D2500%252C1662&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.holickenoviny.cz%2F2018%2F07%2F18%2Fza-poznanim-rozvoje-gruzie%2F&docid=rZyoTATZCtwK1M&tbnid=fgPOOyCHYP3xQM%3A&vet=10ahUKEwjR6-mVlcXmAhUJi1wKHbKIAX0QMwiPASgwMDA..i&w=2500&h=1662&bih=727&biw=1536&q=gruzie&ved=0ahUKEwjR6-mVlcXmAhUJi1wKHbKIAX0QMwiPASgwMDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://i2.wp.com/www.holickenoviny.cz/wp-content/uploads/2018/07/gruzie_3.jpg?fit=2500%2C1662&imgrefurl=http://www.holickenoviny.cz/2018/07/18/za-poznanim-rozvoje-gruzie/&docid=rZyoTATZCtwK1M&tbnid=fgPOOyCHYP3xQM:&vet=10ahUKEwjR6-mVlcXmAhUJi1wKHbKIAX0QMwiPASgwMDA..i&w=2500&h=1662&bih=727&biw=1536&q=gruzie&ved=0ahUKEwjR6-mVlcXmAhUJi1wKHbKIAX0QMwiPASgwMDA&iact=mrc&uact=8

