
 
 

                                                                                                            

                                  INFO č .  239/ročník- XXIX 
                                                                                                             duben  -   2017     
                                                                                                                                    ww.oldboysrugby.cz

                                                                                                                             facebook old boys rugby 

                                      
 ,,,,, trochu z historie,,,,,,nedávné!! /Říčany 2010   

              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…. Viz příloha o plátcích !!!!! 
Účet zároveň slouží k platbě záloh na zájezdy a podobně!                                                                        
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               

------ NEJBLIŽŠÍ PROGRAM ------                                                                                                                                                                                                                          

Duben         22.4. so.    Olomouc turnaj Mem. M.Dobrého,   odjezd 7,22 hl.n.Praha       
                                          návrat večer(hlásit účast-nákup místenek ČD!!!!!) 
Květen          1.5. 19h     schůzka OBP v rest. V parku 
                       13.5. so.    Turnaj fr+it + OBP od 14h na RC Petrovice (2 utkání !) 
 

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


 
 

                                                                          

------  V PŘÍPRAVĚ ------

                                                       

INFORMACE  O STAVU PŘÍPRAV –SKOTSKO 2017  

Od organizátora ve Skotsku jsme obdrželi již přesnější harmonogram. Sehrajeme 2 zápasy (ST.Andrew , 

Edinburgh). V každém městě budeme mít jeden celý den volna. Toto volno pravděpodobně využijeme 

k organizovanému výletu. Do 31.3. měly být zaplaceny všechny 3 zálohy včetně licencí.!!! Termíny pobytu 

i letů zůstává nezměněno. Účastníci dostanou podrobnější informaci č.3 

Objednány letenky: KLM                      Praha-Amsterdam  
                                                                  Amsterdam-Glasgow  
                                                                  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 
 
 

                                                  

HAM 2017 – Staropražská šunka 
 
Přihlášeno 6 zahraničních a 2 tuzemské týmy. Turnaj proběhne na RC Petrovice 10-16h dne 10.června 2017. 
Zahajovací a závěrečný večírek stejně jako loni v Smíchovském pivovaru a rest. Rohlík areál ČT na Kavčích horách, 
 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/sunshinesmile/sunshinesmile1207/sunshinesmile120700374/14576354-Scottish-flag-butterfly-flying-isolated-on-white-background-Stock-Photo.jpg&imgrefurl=http://cz.123rf.com/photo_14576354_skotsk%C3%A1-vlajka-mot%C3%BDl-l%C3%A9t%C3%A1n%C3%AD,-izolovan%C3%BDch-na-b%C3%ADl%C3%A9m-pozad%C3%AD.html&docid=NvLtsPCrPUkXoM&tbnid=o-d5rquiQVwxtM:&vet=10ahUKEwiu4aS2t5rTAhWoApoKHc-6CTMQMwhcKCYwJg..i&w=1300&h=1181&bih=620&biw=1366&q=skotsk%C3%A1 vlajka&ved=0ahUKEwiu4aS2t5rTAhWoApoKHc-6CTMQMwhcKCYwJg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ragby.cz/imagebank/10681661/250/400/egorf_2013_6_13-17_logo.jpg&imgrefurl=http://www.ragby.cz/old-boys&docid=zEUYeBmj4dMtTM&tbnid=_X2jDiHXoC3eiM:&vet=10ahUKEwiLhtnJuJrTAhWTZpoKHbGIDUsQMwhIKCEwIQ..i&w=249&h=368&bih=620&biw=1366&q=staropra%C5%BEsk%C3%A1 %C5%A1unka ragby&ved=0ahUKEwiLhtnJuJrTAhWTZpoKHbGIDUsQMwhIKCEwIQ&iact=mrc&uact=8


 
 

-----   PROBĚHLO ------   

Pravidelná schůzka OBP  6.3. a Valná hromada spolku OBP za rok 

2016  

Zápis schůzka č.3 + Valná hromada 
-byla držena minuta ticha za zemřelého člena OBP Petra Mrkvičku Mekyho ....  
-součástí VH bylo stručné zhodnocení 2016,2017,. počet akcí i utkání je srovnatelný s minulostí, stoupá počet proher a to 
hlavně slabou účastí na tuzemských turnajích, kádr stárne, objevují se však také mladí a nadějní 
-JČ předal zpracované účetnictví za rok 2016, valnou hromadu s ním seznámil MT,. 
- jako nedostatek byl uveden chybějící plán čí záměr akcí na budoucí období ( 30 výročí,...) 
-součástí schůzky byly volby po ukončení 2 letého volebního období...výbor byl znovu zvolen ve stejném složení , nebyl 
žádný jiný kandidát(navržený K.Z. kandidaturu nepřijal), byly odsouhlaseny změny stanov viz zápis z VH 
-dále bylo odsouhlasena výroba odznaků, návrh od JČ je kvalitnější(ražba)než nabídka od PP, cena je stejná, bude 
vyrobeno 400ks,objednávka a platba JČ a MT 
-jarní soustředění domluveno ,hřiště , potom přesun do rest u Kozla, MV objednal restauraci+jídlo+bydlení, večeře v režii 
OBP, upřesníme v so 13h 
-3 utkání 13.5.na RC Petrovice...příprava na Skotsko a možnost další agitace pro nové hráče...budeme doplňovat 
zahr.týmy... průběh a občerstvení dojednáme cca duben (již nyní návrh) 
-Skotsko... bydlení snad zajištěno, čekáme na harmonogram přesunů, VK požádal AP (architekt) o přípravu nějaké 
návštěvy po stránce architektury a historie 
-PŠ seznámil s tvorbou nového webu, starý se doplní o rok 2016 a zakonzervuje, nový již získává reálné obrysy cca 
1měsíc(,) 
-JJ navrhl větší koordinaci akcí s MSO 
-z pléna vzešel návrh na výrobu nových trik, proti mluví potřeba zakupování stále nového vybavení(různé barvy)... bude 
diskutováno a čekají se návrhy 
Přítomni:Malina,Pošík,Marek,Štěpánek,Pech,Jaroš,Čížek,Mutlová,Nesvadbová,Juna,Hlaváč,Turek,Kodytek,Benýšek,Jersák
,Zeiner,Průša,Löfler,Veselý 
Omluveni:Syrový,Cetlová,Štrincl,Pražák,Nakládal 
sepsal Kodytek 

 

Tradiční jarní soustředění – Říčany- 11.3.                              

                        
Trénink:Kodytek,Slavíček,Turek,Marek,Pech,Štěpánek,Kadečka,Světlý,Jankovič,Jersák,Veselý,Košina, 

Průša,Nakládal,zcela na kolenou Pošík 

Odpoledne se dostavil Zeiner,Pešír,Syrový    Ani letos se nepodařilo zajistit naše tradiční místo jarního 

soustředění DOLTON. Toto místo spojené s tradicí OBP již asi nenavštívíme. Proběhlo tam 20 sezón. 

http://13.5.na/


 
 

Martin Veselý tedy zajistil penzion U Kozlů v Říčanech a to na strategickém místě hned u nádraží. Nejdříve 
jsme se sešli na umělce  u RC Říčany, kterou nám bezplatně zapůjčili. Před zahájením akce v Chrášťanech 
přijel Kamil a po skončení tréninku odjel slavit zatímco ostatní chrášťanští asi vše připravovali již od rána. 
Protože jsme se scházeli postupně tak jsme začali fotbálkem. V tom, díky rychlému povrchu dominovali 
mladí. Jedinou branku těch starších vsítil Mates. V brance se po úrazu objevil Petr Průša a byl posilou pro 
staré. Boj to byl litý a mladí zvítězili 5:1. Potom následoval ragbyový trénink ,který vedl Dalmoš. Svými 
tréninkovými metodami, které zvládají i 10 letí kluci nám však trochu zamotal hlavu. Ale nakonec jsme vše 
pochopili a dokázali některá cvičení opakovat i několikrát!!!  Po dlouhé zimě to bylo velké zpestření a 
všichni si to pochvalovali. Po tréninku jsme se přesunuli do penzionu a hned do restaurace na pivíčko. 
Obsluha (hlavně ta dámská) i prostředí bylo vynikající. Před večeří jsme dali pár piv a vysprchovali se a 
ubytovali. Večeři vybral Mates  exkluzivní. Grilovaná roštěná s fazolkami a opékanými brambory byla 
skvělá. Potom jsme zaregistrovali několik rund, mimo jiné i na vnuky a vnučky a také jednu od Michala 
Kadečky za první soustředění. Soustředění se povedlo a ozvaly se hlasy pro opakování na stejném místě. 

 

                     
Pravidelná schůzka OBP 3.4 

-OM předložil připravované dokumenty pro změnu na min vnitra ..... 
-VP byl požádán o doručení svolení pro umístění doručovací adresy do "Libně" 
-22.4 .turnaj Olomouc začátek v 11h odjezd vlakem,22-9,46 Ex 123 Fatra, hlášenku12.4.pošle VP+ pošle počty MT a ten 
koupí jízdenky+místenky, dresy VP, návrat 18,31-21,03 poslední vlak ČD 
-13.5. RC Petrovice turnaj fr+it+obp, MV zajistí hřiště + občerstvení(jídlo pro každého)OM stravenky, začátek v 
14h,hlášenka 3.5. VP jistí dresy VP,VH nahlásí cca stav, OM 2x plakety 
-Skotsko, byl nám zaslán již podrobnější itinerář, v každém městě máme jeden celý den volno, návrh 
:Glasgow=?,St.Andrews´=prohlídka města a okolí pěšky ,pláž ,Edinburgh=celodenní výlet busem buď na jih či západ, AP 
nabídl pomoc s návrhem cest, OM nabídl pomoc s vytipováním restauracííí, stále se hledají podněty, VP zajistí a předloží 
návrh 70ks trik černá + logo OBP+ vlaječka Skotsko, Česko, nápis Scotland 2017, 
-HAM 2017,MV zajistil termínově místo zahaj.večírek - Smích.pivov.a závěrečného Rohlík, nyní čeká na nabídku 
občerstvení, tento týden bude jednat o podrobnostech na RC Petrovice, MT zajistil dívčí skupinu Country Sisters´,dle 
nahlášení počtu účastníků od VH nechá VP vyrobit zbytek trik černá+ logo HAM,OM nechá vyrobit plakát 1x2m OBP a 
HAM, 
-trvá úkol navrhnout změnu barvy klubového trika ( nyní černá)na delší období.... !!! 
-na Beach budeme reagovat dle vývoje situace 
přítomni:Malina,Kapetanovič,Pražák,Pošík,Pech,Juna,Kodytek, 
omluveni:Hlaváč,Löfler,Hanka,Pilný,Průša 
                       

                  INFO sestavil Kodytek V. 

Příloha: Licence 2017 

http://-22.4.turnaj/
http://3.5.vp,dresy/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1310037105754605&set=pcb.1310038019087847&type=3

