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     Platba licencí na rok 2017 !!!!   Čestná povinnost členů OBP. 

OLD BOYS PRAHA SPOLEK RUGBYOVÝCH VETERÁNU     
Č.ú.3699283/0300 ČSOB Na Moráni 3, Praha2 
Do konce března 2017…. 
Účet zároveň slouží k platbě záloh na zájezdy a podobně!                                                                           
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               

             

      ------ NEJBLIŽŠÍ PROGRAM ------                                                                                                                                                                                                                           
BŘEZEN         6.3. 19h    Valná hromada OBP a schůzka OBP v rest. V parku 
                       11.-12.3     jarní soustředění Říčany (trenink,fotb.,nocleh) 
DUBEN          3.4. 19h     schůzka OBP v rest. V parku 
                       22.4. so.    Olomouc turnaj Memoriál  M.Dobrého 
 
 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fimages%2Fsklady%2Fnase%2Fnase8390.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fprirucni-pokladny%2F&docid=Slyjyk7Q0oB0xM&tbnid=dX9SdRswwrH_iM%3A&vet=1&w=800&h=700&bih=620&biw=1366&q=pokladna%20%20obr%C3%A1zek&ved=0ahUKEwj-4byB4_PQAhXlBsAKHXQzCCoQMwhJKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fimages%2Fsklady%2Fnase%2Fnase8390.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fprirucni-pokladny%2F&docid=Slyjyk7Q0oB0xM&tbnid=dX9SdRswwrH_iM%3A&vet=1&w=800&h=700&bih=620&biw=1366&q=pokladna%20%20obr%C3%A1zek&ved=0ahUKEwj-4byB4_PQAhXlBsAKHXQzCCoQMwhJKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fimages%2Fsklady%2Fnase%2Fnase8390.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fprirucni-pokladny%2F&docid=Slyjyk7Q0oB0xM&tbnid=dX9SdRswwrH_iM%3A&vet=1&w=800&h=700&bih=620&biw=1366&q=pokladna%20%20obr%C3%A1zek&ved=0ahUKEwj-4byB4_PQAhXlBsAKHXQzCCoQMwhJKCMwIw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fimages%2Fsklady%2Fnase%2Fnase8390.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kovotechnika.cz%2Fprirucni-pokladny%2F&docid=Slyjyk7Q0oB0xM&tbnid=dX9SdRswwrH_iM%3A&vet=1&w=800&h=700&bih=620&biw=1366&q=pokladna%20%20obr%C3%A1zek&ved=0ahUKEwj-4byB4_PQAhXlBsAKHXQzCCoQMwhJKCMwIw&iact=mrc&uact=8


Přílohy  k INFU 238:      Licence 2016 a2017 
                                         Žádost  muzejníků 

OZNÁMENÍ :                                                                                       . 
Valná hromada OBP- 6.3.2017 od 19h v rest. V Parku, Freyova ul 1/12,Praha 9 

 se uskuteční VH spolku ragbyových veteránů OBP                                                                    .                                                                     
Program :    zpráva  o činnosti  za rok 2016                                                                                  . 
                      volby vedení OBP                                                                                                        . 
      Skončilo dvouleté funkční období voleného výboru. Je na členské základně aby           . 
zhodnotila jeho činnost a proto bude přednesena zpráva o činnosti spolku                         .  
      Všichni členové výboru i další funkcionáři projevili vůli znovu kandidovat na další        . 
volební období a pracovat ve vedení spolku OBP,                                                                       .   
        Každý člen spolku má právo ucházet se o funkci ve vedení. Proto Vás vyzývám            . 
 aby jste zvážili svoji kandidaturu a ochotu pracovat ve vedeni a přihlásili se nejpozději do 
začátku VH.  Tak aby mohla být provedena volba nového vedení spolku OBP                       .                                
        Pro připomenutí : stávající výbor ve složení president Kodytek Vladimír,   Mgr.Malina 
Ondřej a Pošík Vladimír(všichni volení členové). Turek Martin a Veselý Martin oba finance. 
Sepsal :Kodytek V                                                                                                                                 .  
 

                                                               
 
 
                                                                           

                ------  V PŘÍPRAVĚ ------ 

Duben  -  utkání s Řeckým týmem 9.4.-ZRUŠENO, soupeř odřekl svoji účast. 

Květen  -  utkání s francouzským týmem (budou trochu mladší) 13.5.- toto   

                 bude součástí přípravy na Skotsko 

- zájezd Skotsko 

Červen   - Ham 2017-Šunka-probíhají organizační přípravy 

 

http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a237-Jak-se-stat-clenem-volebni-komise.aspx


INFOrmace  O STAVU PŘÍPRAV –SKOTSKO 2017  

Organizace se trochu zasekla. Ze Skotska přišla nabídka ubytování, kterou nešlo akceptovat. Skoro dva 

měsíce jsme (hlavně Viktor Hlaváč) mailovali a vyjednávali lepší podmínky. Za cenu navýšení se ubytování 

aspoň pro páry trochu zlepšilo. Z důvodu navýšení ceny, byla nabídnuta párům možnost storna. Nyní 

nastane detailní dojednání ubytování a programu. Termíny pobytu i letů zůstává nezměněno. Rádi 

přijmeme nabídky na pomoc či při zajišťování či návrhu programu …… Do 30. Ledna  zaplacena záloha č.2  

   

Objednány letenky: KLM                    25.května 2017 
                                                                 Praha-Amsterdam  
                                                                 Amsterdam-Glasgow  
                                                                 1.června 2017 
                                                                 Edinburgh-Amsterdam  
                                                                 Amsterdam-Praha   
Program:         25.5. přílet do Glasgow, ubytování, seznámení s městem 
                     26.5  volný den, prohlídka města, výlet 
                     27.5  přejezd do St.Andrew. s zápas s místním týmem 
                     28.5, volný den, prohlídka města a okolí 
                     29.5. přejezd do Edinburgh, prohlídka města 
                     30.1, prohlídka okolí, večer zápas s místním týmem 
                     31.5 volný den, výlet do okolí 
                       1.6. rozloučení s městem, odlet  
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                -----   PROBĚHLO ------   

17.ročník setkání milovníků zimních sportů  
na Šumavě  ve dnech        20-22.leden 2017 

                          
                            Společná fotka běžkařů při návštěvě pramenů Vltavy 

Letos již po 17té využili členové i příznivci OBP přívětivé přijetí od Rudy Paulíka v pensionu Paulík na 
Šumavě. Tímto i jeho kolektivu děkujeme za péči a hlavně tu vynikající stravu. Letos chybělo několik 
tradičních a stálých účastníků…… Dorazila však  Hanka s Natálkou, kteří cestou ani jednou nepíchly a ani 
neprorazily gumu a tak Jirka Pech, který se vezl jako pohotovostní servismann byl bez práce. Tentokrát 
nás čekaly přívaly sněhu i krásné počasí po všechny dny. Parta běžkařů (viz foto) včetně nejlepší 
Sparťanské ragbistky Jany zdolalo bezpočet šumavských kilometrů. Během pobytu parta kontrolovala 
fungování EET po hospodách, zanechala vzkaz pro domorodce Kamila, zúčastnila se tanečního večeru 
v cukrárně, tradičně podnikla noční běžkařskou jízdu Filipova Huť-Kvilda a mnoho dalšího. Díky jejich 
nedisciplíně (pozdní návraty, někdy tak pozdní, že již celá chalupa spala !?!)  se nepodařila společná fotka 
všech účastníků a proto pouze běžkařská. Společně jsme se vídali pouze u snídaně a to nejsou všichni 
zrovna fotogeničtí! Ostatní se hlavně věnovali sportovní výchově nastupující generace (napočítal jsem až 
12 dítek všeho věku). Nejpočetnější jsou Tatrováci Oličovi spolu s Jersákovými. Pro příští rok je třeba si 
včas zamluvit instruktora Jirku Pilného (Sparta), který se skvěle osvědčil a jistě zvládne všechny věkové 
kategorie i všechny druhy sportů včetně masáží. Pro příští rok je třeba také VČAS zamluvit pokoje i 
termíny příjezdu! O pension je zájem a nelze vyhovět na poslední chvíli!  Bylo tedy nutno aby se některé 
páry dělily o pokoj (ne o vše!) s jinými a naopak jiné páry byly nuceny se rozdělit na jiné pokoje! V pátek 
s tradičním cateringem přijel Franta Cais. Skvělé. Děkujeme. Jenom jedna prosba:“ Franto, ten calvádos 
trochu zředďď“. Ráno je to pak velmi těžkéééé! To platí i pro Pavla Syrového, který večer rozdal několik 
skleniček a ráno odjel samostatně běžkovat a nám zanechal na starost lehce dehydrovaného a vysíleného 
Ádu (Sparta). Kohout na víně se letos nekonal. Také nám chybí živá hudba, ale to již tradičně. Byl to skvělý 
víkend a těšíme se již na příští rok. 

 
 



Zápis schůzky č 2  - 6.2.2017 
- v dotazníku slíbilo účast 11 lidí na soustředění v Říčanech -MV objedná 15 lůžek v pensionu U Kozla a 
přeptá se na   ceny, VK zajistí hřiště na RC Říčany v14,00 
  zatím cena 350,-Kč 150,-hradí OBP, večeře pro účastníky zdarma 
- Šumava proběhla zdárně 
- zrušeno -9.4. utkání Řekové nedorazí 
-13.5. utkání s Francouzi , MV poptá hřiště na RC Petrovice, VK hřiště na RC Praga(pozvat Moravu-Skotsko) 
-22.4.Olomouc přihlášeno 14 hráčů-účast trvá, JJ zjistí stav příprav v Olomouci 
-16.9. Potsdam počítají s naší účastí - hledá se garant zájezdu z řad OBP (zajištění ubytování,  
  doprava, harmonogram...) 
-JJ zajistí od Orlů nabídku (v případě zájmu )  na jejich akcích 
-podána informace o Skotsku (35 účastníků, zajištěno bydlení. .) 
-OM- připraví grafický návrhy na odznak OBP, OM+JČ(Brno?) zjistí možnosti a ceny 
-současný výbor OBP + pokladník +revizor budou kandidovat znovu na VH v březnu 
-OM rozešle pozvánky na VH s programem nejpozději do 18.2.2017 
-JČ přišel s návrhem poskytnout část úhrady cestovného pro nePražáky při účasti na akcích OBP, schůze 
souhlasí(bude  řešit výbor) 
- 14.2 od 15h brigáda na úklid vitrín - hledají se zájemci (slíbila Maruška +Hanka), shání se další vitrína 
š180xv60xhl30  , prosklená, ML vyrobí 5ks obrázků. VP se pokusí opravit LED 
-zapsat a upozornit , že licence 2017 do konce března(nyní 11 platících?) 

-Juraj Razga připomněl  že 23.2.oslaví 75tku, MOC GRATULUJEME, objednal pořádnou 
rundu připil si minerálkou a po anglicku (slávisticku?) zmizel, JURAJ DĚKUJEME A 
PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, 2x rundu také objednal člen OBP a obyvatel Brna Jarda Čížek , tu druhou 

rundu objednal  až v čase 20,36 kdy mu pípla SMS se zprávou ,že mu přišel důchod! 
 
přítomni:Čížek,Veselý,Malina,Pošík,Pech,Löflér,Razga,Hanka,Maruška 
omluveni:Zeiner,Pilný+Jana,Turek,Hlaváč,Čihák 
zapsal:Kodytek 
- 

 

                                INFO sestavil Kodytek V. 

 

Přílohy k INFU :  licence 2016 a 2017 

                            žádost muzejníků   

 

 

http://-22.4.olomouc/
http://23.2.oslaví/


Příloha č1 

Sdělení a žádost pracovníků muzea…………… 

Vážení,  

 

Národní muzeum ve spolupráci s Českou rugbyovou unií (kontaktní osobna Juraj Rázga) uskuteční výstavu k letošním 90. 

letům rugby. Zahájení výstavy je prozatím plánováno na květen 2017 v Praze v nové budově Národního muzea na 

Václavském náměstí. Z tohoto důvodu bych Vás ráda oslovila a požádala o spolupráci, která by mohla napomoci ke 

zkvalitnění expozice. V minulých letech jsem získali od ČSRU a nadšenců mnoho zajímavých artefaktnů do sbírek muzea. 

Tyto sbírky tvoří kvalitní základ pro výstavu, avšak bez Vaší účasti nebude výstava kompletní.  

Expozice se bude věnovat historii rugby ve světě i u nás, představením jednotlivých českých a (československých klubů). 

Představena budou pravidla hry, významné osobnosti, nejdůležitější historická utkání. Nesmí chybět samozřejmě i ženské 

rugby, rugby vozíčkářů, beach rugby a old boys. Nezapomeneme ani na rugby na olympijských hrách. Rádi bychom tento 

sport přiblížili veřejnosti mnohými interaktivitami a akcemi, na kterých bychom s Vámi také rádi spolupracovali.  

 

Ráda bych Vás tedy požádala, zda byste byli ochotní a dali mi na vědomí, co reprezentativního z Vašeho klubu byste nám 

na výstavu mohli poskytnout. Zda předměty zapůjčíte jen krátkodobě, či byste byli ochotní nám předměty do sbírek i 

darovat.  

 

Máme zájem o historické i současné dresy, fotografie, plastiky, medaile, poháry, vlajky, plakety, odznaky, archivní 

materiály, audio, video, kresby, plakáty, výstroj a výzbroj, tréninkové pomůcky atd. 

 

Protože příprava výstavy vyžaduje mnoho času a práce, byla bych vděčná, kdybyste se mi ozvali do konce roku s možným 

seznamem předmětů, ale i nápadů, které ráda přivítám. 

 

Na veškeré dotazy velmi ráda odpovím, stačí napsat, či zavolat.  

 

Předem děkuji za čas a doufám, že naleznu mezi Vámi mnoho příznivců a nadšenců! 

 

S pozdravem a s přáním pěkného dne,  

 

Mgr. Šárka Rámišová 

Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu 

T: +420224497149 

sarka.ramisova@nm.cz 

www.nm.cz 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sarka.ramisova@nm.cz


Příloha č2 

členskou POVINOST OBP 2016 (700,- Kč)    

Čestní členové (5) :Milan Bělohlávek,Tonda Vosátka, Anna Staška,Truda Holek,Slávek Petras 

                 
Spa ( 6)   Vosátka, Mutlová,Pilný,Pytelová,Vacek,Lhoták,Šedivý 
Hadáček,Beníšek,Marek,Zeiner,Benýšek,Gajdica 
Pe  ( 12) Zikmund,Jadrníček.Rajnoch,Veselý,Slavíček,Turek,Nakládal,Říha,Vyterna,      

                   Labský,Průša.Prachař,Jaroš,Šulák,Kadečka 
   Iu    ( 5)    Košina, MaisnerM, Tokai,Pražak,Malina,Maisner, Charvát Ma,Blažek 

 
Ta   ( 3)    Petras,Jersák,Jersáková, Kapetanovič,Jágr P.,Novák P. 
Pra  ( 5)    Pošík, Weishaupt,Lofler,Syrový,Kodytek,Štěpánek, Fuchs Mi, 
Sl    ( 1)    Bělohlávek,Pech, 

    Pře  ( 0)    Štrincl, 
    Ří   ( 2    Havlíček,  Patha 
 
    Ru-Ha ( 0)       Bohéma ( 0)       Pragis(0)            Estec(1)Hlaváč,              Barb(0)   

 

Morava 0 

    Os( 0)       Vy (0)    Zl (0)  O l(0)    Br (0)     Ha (0)      

 

Nezařazení 0 

.Evr 1  Ně (1)Truda Ang (0)  Švedsko(Váňa M.2015,2016,2017)  Vídeň ( 0)      Svět 0  Aus (1) 

Staška  

 

Jak platit : ČSOB, č. ú :  3699283 /0300- uveď :  jméno, variab. symbol - rodné číslo 

 
Informace o dění OBP se snadno a jednoduše dozvíš, když klikneš http://oldboys.rugby.cz/c 

Pokud „něco nesedí“  neváhej – volej – Martin Turek 602 244 533 

•  

 

předplaceno 2  

2016  Maisner M.,( dalších 7 let), Košina (dalších 29  let) 

 
03.05.2016      Slávek   Petras 

                                                                                                                                                 31.12.2016 

Vláďa Kodytek..... doplnil k datu 

 

Příloha č3 

http://oldboys.rugby.cz/c


             ČLENSKÁ POVINNOST OBP 2017  

LICENCE  (700,-Kč)   k6.2.2017 

 

 

Čestní členové(5):   M. Bělohlávek, A. Vosátka, A. Staška, T. Holek, 
                            S. Petras     
Předplaceno(2):    Maisner M. (dalších 6 let), Košina K. (dalších 28let) 
    
   Praha  

                 
Iuridica Košina, Maisner M., 
Praga Pošík,Štěpánek,Kodytek 
Přelouč 
Říčany 
Slavie Bělohlávek 
Sparta Vosátka Cetlová,Páv,Šedivý, 
Tatra Kapetanovič,Jersák,Jersáková, 
Petrovice Vyterna 
 
Morava 
 
 
Svět 
 
Ně Holek T. 
Šv Váňa , 
Aus Staška 

 
 Platba na : 
 ČSOB, č.ú :3699283/0300 – jméno , ( variabilní symbol –rodné číslo) 
 
Informace či dotazy  M.Turek  tel.:602244533 
                                     V.Kodytek tel.:724203933 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


