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Jedno slovo, které uslyšíte při ragbyových 
trénincích velmi často, je komunikace.
To je věc, která je v  kolektivním sportu zásadní 
a  trenéři ji také hráčům stále připomínají.

V  jiné rovině je bohužel komunikace jednou z věcí, které 
nám poslední roky výrazně omezily. Rušení všech tradičních 
společenských akcí, omezení účasti atp. způsobilo, že 
nám již dlouho schází možnost promluvit si o  našich 
plánech, vizích, informovat, nebo třeba jen tak pokecat.

Proto jsme se rozhodli zkusit tuto formu newsletteru, 
který by měl být sice občasný, ale pravidelný. Je to 
sice komunikace jednostranná, ale minimálně by měla 
zvýšit informovanost a  třeba vyvolá i  vaši odezvu.
 
 Takže vzhůru do toho, tady je první číslo!

David Volenec
výkonný a sportovní ředitel

Máte námět na reportáž do dalších čísel? Chcete se podělit o 
svůj ragby příběh? Zajímá vás něco z ragby dění v Čechách 
nebo ve světě?
Pište nám na info@rugbybabice.cz

U8 z Babic se nezaleknou žádného soupeře.
Na halový turnaj v Říčanech 5.3. jely od nás tři týmy a všichni si to 
tam náramně užili.

FOTO MĚSÍCE
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Vyrostli jste přes zimu 
z klubového oblečení nebo 
kopaček? Pošlete je dál, 
prodejte nebo darujte.

4. - 7. 4. 2022 proběhne 
v  rámci tréninků na hřišti 
tradiční bazárek ragbyového 
a sportovního oblečení.

Stoly před klubovnou 
budou označené cedulí 
“RUGBY BAZAR”. 
Nabízené “modely” označte 
cedulkou s  cenou a  vaším 
telefonním číslem a  vystavte 
v průběhu tréninků.

Zbytek už necháme na Vás.
Nenoste prosím jiné než 

ragbyové, příp. sportovní 
oblečení nebo vybavení !! a co 
neprodáte, odneste.

Nazdar bazar!

NAZDAR 
BAZAR!

ROZHOVOR

BUDE RUGBY NOVÝ 
NÁRODNÍ SPORT?

To, co na začátku vypadalo 
jako pouhé nadšení, přerostlo 
v srdeční záležitost, ale i v klub 
s  jasnou sportovní vizí. Rugby 
v  Babicích se za deset let stalo 
jednou z  nejvýraznějších aktivit 
na východ od Prahy a  u  všech 
zásadních momentů byl celou 
dobu spoluzakladatel oddílu 
David Volenec. Vize, která 
vyrostla na nadšení a  tréninku 
dětí, začíná dostávat nový 
rozměr. Babice mají ambice 
vybudovat s  pomocí široké 
členské základny seniorský 
tým, který má za cíl být v  další 
dekádě stejně výrazný jako ty 
v  mládežnických kategoriích. 
 
Umíš jednoduše popsat, proč 
vzniklo ragby v  Babicích? Tím 
spíš, když jsou v  okolí tradiční 
kluby v Říčanech a v Petrovicích?

Dovedlo nás k  tomu naše 
nadšení. V  mládí jsem prošel 
hokejem, fotbalem, atletikou, 
několik let jsem trénoval karate 
v  Přelouči, ale ragby jakoby mě 
míjeno a  narazil jsem na něj 
až jako třicátník, který se živil 
reklamou a  produkcí. Během 
pobytu v  USA jsem se se 
známými z Irska nachomýtnul ke 
sledování nějakého podzimního 
testmače Irska proti Austrálii 

a  pamatuji si to do dnes. Od 
té doby mě to nepustilo. Zlom 
přišel bezprostředně po MS na 
Novém Zélandu v roce 2011, kdy 
mi sousedka z  Babic Marcela 
Marks řekla, že jsem na tom 
stejně jako její manžel Rupert, 
který je učitelem na škole Open 
Gate. Stačilo se sejít  a  říct si, 
že založíme klub. Chtěli jsme 
něco místního a  v  tu dobu bylo 
v  Babicích pro děti přesně 
0 sportovních aktivit. Takže 
to vyplynulo přirozeně, stejně 
jako myšlenka spojení klubu se 
školou. Dnes máme s Open Gate 
partnerskou smlouvu, kdy škola 
nám poskytuje prostory, my 
zase učíme touch ragby v rámci 
tělocviku, pořádáme ragbyový 
den atp. Chtěli jsme tehdy 
přinést babickým dětem nějakou 
vášeň, identitu. Dnešní optikou 
jsme byli zdravě naivní. Zaplať 
pámbů za to.

Vzpomeneš si ještě, s  jakou 
vizí jste před deseti lety Rugby 
Babice zakládali?

Klub pro každého, pro kluky 
i  holky bez omezení věku, od 
přípravky po veterány. To bylo 
a  je naše motto. Chtěli jsme, 
aby se mohl zapojit každý, kdo 
přijde. Nevadilo nám začít od dětí 

a  počkat si, až vyrostou. Na to, 
abychom postavili mládežnický 
tým musíme mít dostatečnou 
dětskou základnu. Je to hodně 
o  trpělivosti. Mládežnické 
kategorie od čtrnácti a šestnácti 
let už máme, i  když je stavíme 
společně s  přeloučským 
ragbyovým klubem. Teď je cílem 
dovést tuto mládež do dospělých.

Po deseti letech má klub dvě 
stě padesát členů. Babice přitom 
mají zhruba dva tisíce obyvatel. 
Z  čeho vznikla tahle silná 
základna?

Na začátku to byla hrstka dětí 
a růst byl postupný. Nebrali jsme 
jako samozřejmost, že u nás děti 
začnou sportovat, tím spíš, že 
je ragby pořád sportem druhé, 
a někdy i třetí volby. Lidi si o nás 
ale řekli a  také nejsme jen klub 
z  Babic, ale z  celého regionu. 
Ze Svojetic, Louňovic, Škvorce, 
celého Úvalska a jezdí k nám děti 
i  z Benešova nebo centra Prahy. 
V naší oblasti je sice více oddílů 

- Petrovice, Říčany, ale celkově je 
oddílů málo.

 
Proč zrovna Babice, proč mají 
lidé zájem chodit zrovna do 
tohohle klubu? 

Všechno stojí a padá na lidech. 

Rugby je všestranný, kontaktní, vzrušující sport. Když mohl za deset let vzniknout z ničeho náš klub 
v malé vesnici, proč by to nemohlo být za dalších deset let v celé zemi? Nestane se to skokově, ze dne 
na den, ale šanci máme.

Jak poznáte, 
jestli rojník 
jde, kluše nebo 
sprintuje?

Podle jeho 
výrazu.

VTIP
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Já a Rupert jsme klub založili, ale 
není to o  nás dvou. Vždycky to 
bude týmová věc. Jde o to vybírat 
si správné lidi a snažit se zapojit 
další, u  kterých se vybuduje 
nadšení pro ragby a   klub. To je 
často případ rodičů, kteří přijdou 
kvůli svým dětem, ale postupně 
se více zapojí. Činnost musí být 
celoroční, aby se stále něco 
dělo, aby to neumřelo. Děti musí 
sportem pořád žít a potkávat se 
u něj. Snažíme se, aby to nebyla 
jen dřina, ale i  zábava a  parta, 
aby hráči měli důvod se vidět , 
jet spolu na soustředění, trávit 
spolu čas. Ragby buduje pevná 
kamarádství, protože se v  týmu 
musí spoléhat na spoluhráče. Je 
to sport plný soubojů a bolesti, to, 
že jeden spoléhá na druhého, je 
i otázka zdraví a bezpečí. Zápas 
v ragby lidi stmelí.

Už jsi zmínil, že když se řekne 
Rugby Babice, jsou na první 
pohled vidět velké skupinky dětí 
v  mnoha věkových kategoriích. 
Jakou to má příčinu?

Jsou kluby, které vzniknou 
tak, že se dají dohromady chlapi, 
kteří chtějí hrát a  po pár letech 
zakládají dětské týmy, aby 
doplňovaly počty. U  nás to bylo 
obráceně. Na začátku jsme si řekli, 
že vyrosteme na odchovancích. 
Dodnes u nás hrají dvě děti, které 
přišly na první trénink - Matylda 
a Honza. Na obou je myslím vidět, 

že hrají ragby a že formuje jejich 
charakter a jsou fyzicky v kondici. 
Oba jsme k tomu ale museli vést, 
bez toho to nejde. Naším cílem 
bylo vybudovat celý klub, ale 
chtěli jsme začít od dětských 
kategorií.

Umíš popsat bod zlomu, kdy 
sis začal uvědomovat, že ragby 
v Babicích není jen zábava pro pár 
lidí, ale jedna z  nejvýraznějších 
aktivit?

Nevidím zásadní milníky, 
protože jedeme pořád a  plynule. 
Je ale pravda, že když se členská 
základna přehoupla přes stovku, 
věděli jsme, že už budeme 
potřebovat jednoho profesionála, 
který se o  chod klubu postará 
na plný úvazek, protože jen to 
umožní další rozvoj. Myslím 
a  doufám, že se to potvrdilo. 
Během dalších 3 let se počet členů 
zdvojnásobil, babický sportovní 
areál se změnil k  nepoznání, 
o  klubu se v  ragbyovém 
prostředí začalo mluvit jinak. 
Navyšování základny není honba 
za nějakými počty, nebo abych 
měl víc než ten druhý. Pokud 
je dětí dost, můžou odmala 
hrát turnaje s  vyrovnanějšími 
soupeři, v některých kategoriích 
poskládáme třeba tři týmy. 
A především čím větší je výběr, tím 
víc dětí přejde do mládežnických 
kategorií. Na jeden mládežnický 
tým potřebujete zhruba 20 hráčů, 

na dospělý 30. Tak to je.

Na čem od počátku dodnes 
stojí a padá ragby v Babicích? 

Jednoznačně na nadšení. Na 
začátku jsme často slýchávali, 
že to není možné, že budeme 
fungovat maximálně do kategorie 
do dvanácti let. Všechno ale 
může být jinak. Donedávna 
jsme byli jediný vesnický klub 
v republice, až vloni vznikl ragby 
klub Úžice.

V  jaké fázi je podle tebe klub 
dnes? 

Osobně cítím, že je znát 
určitý přerod. Cílem bylo, jak 
jsem řekl, nejprve nabírat 
členskou základnu, teď je patrné 
i  směřování k  výkonnostnímu 
sportu, což je z  mnoha 
ohledů složité. Babické ragby 
stojí podobně jako téměř 
celé sportovní prostředí na 
nadšencích a i finančně je téměř 
výhradně závislé na členských 
příspěvcích a  dotacích. Sport 
je ale po dlouhá léta ze strany 
státu podfinancováván a  i  jeho 
společenská prestiž šla ke dnu. 
I pokud se v nejbližší době něco 

změní, a  to v  současnosti moc 
nevypadá, jeho obnova bude 
trvat dlouho. My rozhodně 
budeme bojovat se zbraněmi, 
které máme. S  partnery jako je 
Open Gate v  zádech a  skvělými 
lidmi kolem oddílu. Pokud budou 
všichni pořád stejně zapálení 
a budou věřit tomu, že to, co jsme 
dokázali v  dětských kategoriích, 
přeneseme postupně i  mezi 
dospělé, pak máme velkou šanci. 
Nebude to hned, ale uděláme 
maximum, abychom to do téhle 
úrovně dotlačili.

Na jakou úroveň tedy chcete 
ragby v Babicích dostat?

Abychom si porozuměli, museli 
bychom si srovnat měřítka. 
Profesionální ragby v  Česku 
neexistuje, a  výkonnostní sport, 
ke kterému směřujeme, dělá jen 
pár klubů. My jsme v první řadě 
chtěli představit sport dětem, být 
dostupní a nabídnout přátelskou 
komunitu. Ale pořád jsme sport, 
kde rozhoduje výkon a výsledek. 
Tady ještě nejsme, a právě to je 
naším cílem na dalších deset let. 
Chceme vybudovat soutěžní áčko, 
seniorské mužstvo, které bude 



Samozřejmě :) Přáli bychom si, 
aby nejen v  Babicích, ale v  celé 
republice, vznikly sportovní 
třídy napojené na ragby, moc by 
to celému sportu pomohlo. Bez 
tohohle propojení narážíme na 
organizační strop. Nestíháme 
trénovat, protože děti jsou hodně 
vytížené, za školou také často 
hodně cestují a  jakmile ukončí 
základní vzdělání, objem jejich 
povinností ještě vzroste. Bez 
speciálního programu s  tím 
nepohneme. Děti zvládnou 
maximálně tak tři tréninky týdně, 
ale potřeba by byly minimálně 
čtyři, plus individuální příprava. 
A samozřejmě potřebujeme 
druhé hřiště :))

Každého zaujme už to, že 
se klub prezentuje nápadnými 
dresy a logem. Jak moc záleží na 
tom, že ragby v Babicích vypadá 

na první pohled hezky? 
Tohle beru tak nějak 

automaticky, ale snažíme se o to. 
Je pravda, že kamkoliv přijedeme, 
všude nás poznají, jsme vidět. 
Vizuální stránku tvoří od začátku 
můj kamarád a designér Štěpán 
Adámek a  nemám pocit, že 
nějaký oddíl vypadá líp než 
náš :) K  ragby patří barvy, na 
děti fungují zaručeně. Využili 
jsme barvy z  babického erbu, 
zelenou a  modrou, stejné barvy 
má shodou okolností i  Open 
Gate. Obec Babice má ve znaku 
draka, ale tehdy bylo v Babicích 
předrakováno. Znak buldoka 
jsme vymysleli přirozeně. Já 
buldoka měl a  mám, navíc má 
povahu, kterou potřebujeme jak 
na hřišti, tak při budování klubu. 
Bulldog je fajn.
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mít odpovídající úroveň. Jde o to, 
aby dorostla mládež a  začala 
hrát výkonnostně. Uvědomujeme 
si, že dovést mládežníka do 
dospělého ragby není legrace. 
Pokud by se z mládeže k chlapům 
přivedli dva až tři odchovanci za 
rok, bude to úžasné.

Může být ragby, a  nejen to 
v  Babicích, v  budoucnosti velký 
sport? 

Líbí se mi myšlenka, že ragby 
bude nový národní sport, i  když 
je mi jasné, kolik úsměvů to 
vyvolá. Ale když budeme svou 
práci dělat přesvědčivě a  říkat 
nahlas, že tomu věříme, může se 
to stát. Proč by nemohlo? Krize, 
ve které je obecně český sport, 
dává mnohým stejnou startovní 
pozici. Není důvod považovat se 
za malý sport. Oproti ostatním 
kolektivním hrám, které mají 
v  České republice lepší zvuk, 
nejsme o  nic horší, jen si zatím 
sami připadáme malí. Rugby je 
všestranný, kontaktní, vzrušující 
sport. Uplatní se v něm rozdílné 
somatotypy, to je přeci paráda. 
Cítím, že se pomalu začíná 
vnímání otáčet a  ragby už není 
outsider ani sport druhé nebo 
třetí volby. Když mohl za deset 
let vzniknout z  ničeho náš 

klub v  malé vesnici, proč by to 
nemohlo být za dalších deset 
let v  celé zemi? Nestane se to 
skokově ze dne na den, ale šanci 
máme. 

Rugby je na první pohled 
chlapský sport. Ve velkém ho ale 
hrají i ženy. Jak je to v Babicích?

V  našem klubu tvoří holky 
téměř čtvrtinu členů. Já 
osobně mám rád ženské ragby, 
především v  sedmičkové verzi. 
Celkově mi ženský sport přijde 
techničtější a estetičtější a může 
hodně přispět k  jeho celkové 
propagaci. Nedivím se tomu, že 
Národní sportovní agentura 
propaguje ženské kolektivní 
sporty. Pokud půjdou dopředu, 
pohnou se tím i mužské kategorie. 
Jelikož ženy mají v  kolektivních 
sportech menší konkurenci, je 
i  šance uspět vyšší. Je pak na 
vedení českého ragby, aby zdravě 
balancovalo popularizaci ragby 
seshora z  případného úspěchu 
reprezentací a zároveň nezničilo 
klubové podhoubí přílišnou 
centralizací talentů. Potřebujeme 
obojí.

Umíš si představit ještě 
výraznější spolupráci s  Open 
Gate? 
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1. NADŠENÍ KAŽDÝ 
DEN

Srdcem klubu jsou jeho 
zakladatelé David Volenec 
a Rupert Marks, kteří vybudovali 
pevné základy všeho, čím je 
dnes ragby v  Babicích. Ačkoliv 
je ragby vždy především o týmu, 
celkový dojem dává dohromady 
každodenní spolupráce 
konkrétních lidí. Oddílová rada 
má osm členů, celý klub pak drží 
víc než dvacet trenérů a  členů 
realizačního týmu. Všichni jsou 
zárukou, aby mohlo probíhat až 
deset tréninků denně pro různé 
věkové a  výkonnostní kategorie, 
stejně jako výjezdy na pravidelné 
soustředění, kempy, zápasy 
a  turnaje. Nadšení pro klub 
u všech vzniká přirozeně. Velkou 
pomoc znamenají i  rodiče, kteří 
vedou své děti ke sportu a řada 
z  nich se zapojuje do činnosti 
oddílu. 

Očima Ruperta: 
Od začátku nám nešlo o to mít 

pouze klub ragby, chtěli jsme 
vybudovat celou společenskou 
strukturu a  vše vznikalo 
přirozeně. Narodil jsem se 
v  Jihoafrické republice a  jelikož 
rodiče hodně cestovali, žili jsme 
i  v  Hong Kongu, ve Spojených 
Arabských Emirátech, ve Francii, 
v Anglii. Sám jsem pak pracoval 
v  Nizozemsku a  ve Švýcarsku. 
Všude mě doprovázelo ragby, je 
to se mnou spojené a  hraju ho 
už čtyřicet let. David dřív běhal 
ultramaratony, má mezinárodní 
zkušenosti z  produkce a  ragby 
ho nadchlo v dospělosti. Já měl 
know-how, David sehnal kontakty, 
obojího jsme využili a svezli jsme 
se se zkušenostmi atletického 
oddílu SK Babice. Nikdy jsme 
se nechtěli dělat lepšími, ale 
rozhodli jsme se být originální, 
už v  tom byl náš koncept jiný, 

což dokazovaly třeba naše první 
dresy. Inspirovali jsme se těmi, 
jaké měla reprezentace Walesu 
v  sedmdesátých a  osmdesátých 
letech, dokonce byly oboustranné. 
Bylo to něco úplně jiného než 
u  ostatních a  ukázalo to ducha, 
jakého máme. 

2. ČLENSKÁ 
ZÁKLADNA 

Dnes má Ragby Babice celkem 
250 členů v  osmi věkových 
kategoriích od přípravky po 
dospělé. Na první trénink 
přitom přišla jen hrstka dětí, 
ale už tam vzniklo pouto, díky 
kterému některé vydržely až do 
současnosti. Další přibývaly na 
osobní doporučení a  prioritou 
bylo vybudovat silnou mládež, 
aby vznikla dostatečná základna. 
Děti odmala můžou hrát turnaje 
s  vyrovnanějšími soupeři, 
v  některých kategoriích Babice 
vysílají na turnaje až tři týmy. 
Čím větší je výběr, tím víc členů 
přejde do starších oddílů. Z nich 
se nyní postupně začíná budovat 

seniorský tým. 

3. AKTIVITA PRO 
VŠECHNY 

Od vzniku klubu bylo cílem, 
aby se mohl zapojit každý, kdo 
přijde. Nejmenší děti, kluci, 
holky, veteráni i  ambiciózní 
sportovci, kteří se chtějí rozvíjet. 
Zhruba čtvrtinu oddílu tvoří ženy. 
V  Babicích může poznat ragby 
každý, a  to v  jakémkoliv věku 
i  kondici. I  ten, kdo nezná ani 
základní pravidla, se může zapojit 
do pravidelných středečních 
zápasů v  „touch“ ragby, aby 
si zasportoval a  seznámil se 
s principy hry i  s  lidmi, kteří se 
podílejí na fungování klubu. 

Očima Ruperta: 
Filozofií je dělat maximum pro 

sport a  klub. Nikdy to není dost, 
musíš ze sebe dávat sto deset 
procent. Nestačí jen vysvětlit 
pravidla a  herní cvičení, ale je 
potřeba vytvořit zážitky pro děti 
a rodiče. Hned po prvním turnaji 
jsem byl velice pyšný, realizovali 

10 DŮVODŮ PROČ ŽIJE 
RUGBY V BABICÍCH 
10 LET

RAGBYOVÝ 
SLOVNÍČEK

PĚTKA

ENG: a try

FRA: l’essai

ESP: anotacion

TRESTNÝ KOP

ENG: penalty

FRA: la pénalité

ESP: penal

MLÝN

ENG: a scrum

FRA: la mêlée

ESP: un scrum

MAUL

ENG: maul

FRA: le maul

ESP: un maul

RUCK

ENG: ruck

FRA: le ruck

ESP: ruck

AUT

ENG: line-out

FRA: la touche

ESP: lateral 

OFSAJD

ENG: offside

FRA: le hors-jeu

ESP: fuera de juego

SKLÁDKA

ENG: tackle

FRA: le plaquage 

ESP: tackle

KONVERZE

ENG: conversion / converted 

try

FRA: transformation / essai 

transformé

ESP: patada a los palos
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kam se ta krev přesune. Je to 
proces. Organizace a  komunita 
funguje jako organismus. 
Řešíme společně to dobré, ale 
i to špatné. Podržíme se v těžké 
chvíli. Nejsme jen spoluhráči, ale 
i  kamarádi, přirozeně. Klub je 
místo, kde si vyčistíme hlavu.

5. UBUNTU
Ragby v  Babicích čerpá 

i z  toho, jak tento sport vnímaly 
tváře, které vytvářely jeho 
historii. Nedávno zemřel známý 
jihoafrický duchovní vůdce 
Desmond Tutu, který proslul 
i  ve sportovním prostředí nejen 
tím, že byl spolu s  Nelsonem 
Mandelou nejvýraznějším 
hlasem hnutí proti apartheidu 
zosobněném i  slavným 
triumfem Jihoafričanů na 
domácím světovém ragbyovém 
šampionátu v roce 1995. Tutu je 
ale také autorem pojmu „Ubuntu“, 
což je africké slovo, jehož význam 
lze stručně vyjádřit jako: „Já jsem, 
protože my jsme“ – tím pádem 
moje existence závisí na druhých, 
na společenství. Tato sdílená 
humanita přesně odráží vztahy 
spojující ragbyový tým, nebo klub. 
Není divu, že „Ubuntu“ můžeme 
najít v  rukopisech trenérských 
osobností jako jsou bývalý kouč 
anglické ragbyové reprezentace 
Stuart Lancaster, nebo Doc 
Rivers, trenér basketbalistů 
Bostonu Celtics, pro kterého byl 
tento pojem klíčem k  vítězství 
jeho podceňovaného týmu v NBA 
v roce 2008.

Očima Ruperta:
V  roce 2017 byli do České 

republiky pozváni Barbarians 

proti reprezentaci a  já dostal 
funkci jejich průvodce. Nabízeli 
mi peníze a  já řekl, místo toho 
chci, aby tým přijel na jedno 
odpoledne do Babic na společný 
trénink s  dětmi a  na grilovačku. 
Dvanáct lidí nakonec opravdu 
dorazilo a  bylo to excelentní. 
Největší zážitek nastal, když jsme 
se ocitli na hřišti. Tehdy jsme už 
měli tým U15 a někteří si začali 
házet míč. Pak jsme Barbarians 
vyhecovali na bezkontaktní 
hru a  rozjelo se to. Postavili 
jsme proti nim dospělé a  začali 
jsme spontánně hrát. Bylo to 
první odpoledne, kdy jsme jako 
klub měli diváky, malé i  velké 
děti, jejich rodiče. Stadion měl 
najednou atmosféru. Dostali jsme 
možnost ukázat, že  ragby umíme 
a  chceme hrát. Bylo to okno do 
naší budoucnosti a  pro všechny 
to bylo úžasné. Tahle chvíle nám 
dala respekt, pro ostatní to byla 
inspirace. Na konci jsme si dali 
pivo a  celé odpoledne byl jeden 
velký zážitek, který ukázal že 
ragby je světová věc, i  když se 
hraje třeba „jen v Babicích”. Lidé 

okolo klubu díky Barbarians 
poznali, jak velký je svět tohohle 
sportu.

6. HODNOTA  
OPEN GATE

Díky podpoře partnerů 
v  čele s  Open Gate School má 
klub téměř ideální podmínky. 
Babická základní a  střední 
škola, jejímž zřizovatelem je 
Nadace The Kellner Family 
Foundation, poskytuje velmi 
dobré tréninkové podmínky 
zejména v  zimním období, které 
je pro kolektivní venkovní sporty 
většinou nejsložitější. Díky tomu 
je kromě travnatého hřiště 
celoročně k  dispozici i  hřiště 
s  umělou trávou, atletický 
ovál, sportovní hala, tělocvična, 
posilovna i bazén.

Očima Ruperta:
O možném propojení klubu 

a školy jsem začal mluvit hned 
v roce 2011. Bývalý ředitel školy 
hrál Rugby League v Norfolku 
a byl to drsňák. Vyrůstal v Anglii, 
ale jeho rodiče byli Češi, během 
svého působení ve funkci podpořil 
náš klub a okamžitě nám poskytl 
zázemí pro zimní přípravu. První 
dva týmy byly složeny téměř 
výhradně ze studentů Open Gate 
plus pár dětí z vesnice. Postupem 
času se situace vyvíjela, kdy 
většina hráčů pochází z Babic 
a okolí. Jsem hrdý na to, že mohu 
říci, že naše úspěchy rostly ruku 
v ruce s podporou Open Gate 
School. Škola a nadace mají 
závazek nejen vůči studentům 
školy, ale i místní komunitě 
a rozvoji Babic. Současná 
ředitelka školy Petra Dobešová 

jsme se jako tým a  přineslo to 
spoustu emocí, které od té doby 
přichází neustále. Bez toho to 
nefunguje. Cílem je pořádat co 
nejvíc turnaje a  soustředění, 
ideálně i  mezinárodní, aby to 
v lidech vyvolalo emoce a zážitky, 
které přetrvají. Chceme být 
součást základní myšlenky 
ragby, takže jsme otevření všem, 
celému světu. 

4. KOMUNITA 
Klubová metodika staví na tom, 

že nejvíc znamená tým. Rugby je 
totiž týmový sport, a tak potřeby 
týmu musí vždy převažovat nad 
potřebami jednotlivce. Žádný 
hráč není důležitější než tým! 
Na druhou stranu by bylo nefér 
neumožnit naplňovat cíle těm, 
kteří sport berou opravdu vážně. 
Kdo má sen a  vůli dosáhnout 
ho, dostává v Babicích veškerou 
podporu. Klub chce produkovat 
i šampióny a reprezentanty.

Očima Ruperta: 
Mít ragby klub je jedna věc, já 

chtěl vždycky spojovat lidi. Ragby 
není stavěné jen na kodexu 
a  hodnotách, ale na spojení lidí 
a  potkávání, na společném žití. 
Vize byla mít specifické místo, 
kde lidé nejen pokecají, ale budou 
vznikat vztahy, osobní, rodinné, 
volnočasové, ale i  obchodní. 
Existovat společně a  mít radost 
bydlet okolo. Aby to bylo 
spontánní. Jedete s  dětmi na 
trénink, s někým se potkáte a pak 
to otevře úplně nové možnosti 
než sportovní. Fascinuje mě, že 
nikdy nevím, koho potkám, jaké 
možnosti se mi otevřou. Něco 
jako krevní řečiště, nikdy nevíš, 
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si uvědomuje propojení školy 
a vesnice a aktivně podporuje 
naši vizi. V roce 2019 jsme tuto 
spolupráci s Petrou formalizovali 
podpisem oboustranně výhodné 
smlouvy, která umožňuje škole 
a klubu sportovní růst, včetně 
prohlubování našich vztahů 
a zajištění toho, aby byly 
pochopeny potřeby obou stran. 
Open Gate vnímám jako našeho 
klíčového partnera, jsme velmi 
vděční za jejich podporu.

7. PLYNULOST
Klub žije každý den. Ragby 

v  Babicích se nevyhnete 
a  cílem realizačního týmu je 
udržovat celoroční činnost. 
Děti jsou neustále motivovány 
k  pohybu a  tréninkový program 
je postavený tak, aby se často 
vídaly a  byly v  kontaktu. Ragby 
není jen dřina, ale taky zábava 
a  parta, díky soustředěním 
a  pravidelným oddílovým akcím 
vznikají velká přátelství a férové 
vztahy. Rugby buduje pevná 
kamarádství, protože se v  týmu 
musí spoléhat na spoluhráče. 
I  v  době koronaviru jsme si 
ověřili, že jít si zahrát ragby, nebo 
si zatrénovat – osobně i online, je 
ta nejjednodušší záminka, jak se 
vidět s  ostatními a  trávit s  nimi 
společný čas.

Očima Ruperta:
Nejsme exkluzivní klub, ale 

inkluzivní, kde se dá najít místo. 
Někdo nechce sportovat, ale 
může jezdit na turnaje a  vozit 
svým velkým autem ostatní. 
Principem není být jen rodič, 
co vozí děti na trénink, ale být 
partner. Trénink není hlídání 
dětí, ale základ komunity. Každý 
si může najít svou roli. Jeden 
něco uvaří na turnaj, další zařídí, 
aby měl klub svoje pivo. Když 
jsme začínali s  ragby, připadaly 
mi Babice spíš jako místo, kde 
lidi hlavně přespávají. Výborní 
byli dobrovolní hasiči, kteří 
fungují skvěle, jinak tu nic nebylo. 
Přistěhoval jsem se s  rodinou 
v  roce 2007 a  jako sport se tu 
jen občas hrál fotbal. Kolektivní 
a  organizovaný sportovní klub 
s  vizí a  něčím navíc neexistoval. 
Lidi přijeli z  práce, zavřeli se 
doma a  neměli důvod jít spolu 

ven. Hledali o  víkendu aktivity 
mimo Babice. Klub vytvořil úplně 
jiný charakter obce, lidi už se tolik 
neschovávají, znají se, klubovna 
je otevřená. V  budování zázemí 
jsme byli dost aktivní a můžeme 
být hrdí na to, že je celý sportovní 
areál atraktivní pro děti i  pro 
lidi ve středním věku. Každý 
den, od jara do podzimu, vidíte 
lidi v  pohybu. Někdy třeba čtyři 
generace vedle sebe.

8. NÁRODNÍ SPORT
Bývaly doby, kdy se na ragby 

pro jeho všestrannost hlásily 
děti, které v  jiných sportech 
neuspěly nebo byly vyřazeny. 
Tenhle pohled se začíná měnit. 
Ragby je disciplína, ve které se 
uplatní více somatotypů, což by 
nemělo být nedostatkem, ale 
naopak předností. Díky tomu se 
na ragby hlásí čím dál více dětí 
s dobrými fyzickými předpoklady. 
Pokud se tento trend udrží, 
není důvod, aby se z  ragby 
v  budoucnu nestal další český 
národní sport. Bez ohledu na to, 
že každý žije tak trochu ve vlastní 
bublině, se vnímání českého 
ragby za posledních deset let 
výrazně změnilo. Pomohlo tomu 
zařazení sedmičkového ragby 
mezi olympijské sporty a rovněž 
nová prioritizace vrcholového 
sportu, s  níž přišli odborníci 
v  čele s  předsedou Národní 
sportovní agentury Filipem 
Neusserem. Ten loni představil 
projekt podpory šesti ženských 
kolektivních sportů, mezi něž 
bylo na základě analýzy zařazeno 
také právě ragby.

Očima Ruperta:
Lidsky máme rádi boj. Ragby 

je legální válka, kde můžete 
vyplavit stres a  agresivitu, vše 
pod pravidly a  pod kontrolou. 
Zápas je váš čas a můžete si u něj 
vyčistit hlavu, co je v dnešní době 
velice důležité. V  ragby není 
primárně důležité to, jestli jste 
rychlí, vysocí, tlustí… Je to sport 
pro všechny, stačí si jen najít svoji 
pozici. Nepotřebujete nic, jen 
dres, míč a kopačky. A taky dobrý 
kolektiv a gentlemanství. Obojí je 
Čechům vlastní, mají rádi kulturu, 
kdy se spojí a můžou si pokecat 
a  být v  pohodě. Necháte emoce 

na hřišti a pak je jedno, jestli jste 
vyhráli, nebo prohráli. Tohle je 
inspirativní pro všechny. Vyhrát 
je fajn, ale tak život nefunguje. 
Ragby je reflexe a zrcadlo života. 
Je to těžké, je to boj, je to o tom 
trénovat a být připravený, zažívat 
momenty štěstí, ale i únavy.

9. PŘEROD
Ragby je známé pro své 

hodnoty – čestnost, nadšení, 
soudržnost, disciplínu a  respekt. 
Klub od počátku zdobí přátelská, 
až rodinná atmosféra, a  cílem 
je udržet tyhle základy 
i v budoucnu. Zároveň po deseti 
letech činnosti vnímáme určitý 
přerod. Ačkoliv v České republice 
není ragby profesionální 
sport, ragby v  Babicích, co se 
týče organizace a  struktury, 
profesionálně funguje. Díky tomu 
narostla členská základna do 
podoby, která umožňuje všem 
postupný vývoj a  možnost klást 
si neustále nové cíle. Ať už 
výkonnostní, nebo osobní. Víme, 
že jen to umožní další rozvoj.

Očima Ruperta:
Babice si mnoho lidí spojí právě 

s ragby. Jsme tady a je to vidět 
nejen komunitně, ale i sportovně. 
Jsme konkurencí pro ostatní 
kluby, aktuálně jsme šestý 
největší klub v republice. Máme 
úspěšný dívčí tým , vytvořili jsme 
první seniorský tým a v mladších 
věkových kategoriích máme také 
velmi nadějné týmy. Můžeme 
se opřít o pořádné zázemí 
i o sponzory. Víme, že vybudovat 
tohle za deset let není běžné 
a v republice neexistuje klub, 
který by měl lepší zimní zázemí. 
Proto má ragby Babice jméno 
a potenciál rozvíjet se. Víme, že 
se můžeme posunout mnohem 
dál, protože komunikujeme 
s ragbyovým světem. Když jsou 
děti šikovné, můžou se i díky 
sportu dostat na mezinárodní 
univerzity. Otevřená komunita 
zajišťuje, že víme, kde si člověk 
může zatrénovat i v případě, 
když třeba jen jede na dovolenou. 
Máme možnost potkat se kdykoliv, 
kdekoliv, a jsme součástí jedné 
velké rodiny.

 

10. VIZE
Víme, co máme za sebou, 

a proto víme, co můžeme 
dokázat. Společnou vizí klubu 
je v následujících deseti letech 
udržovat a rozvíjet vše, co 
jsme vybudovali, a zároveň 
se posunout do kategorie 
výkonnostního sportu zásluhou 
prvního seniorského týmu, kam 
se mohou postupně přesouvat 
odchovanci z mládežnických 
kategorií. I proto, aby myšlenka 
ragby v Babicích nebyla jen 
krásná, ale i velká. Máme k tomu 
všechny předpoklady. Věříme, 
že pokud budou členové oddílu 
pořád stejně pracovití, tak to 
co jsme dokázali v dětských 
kategoriích, přeneseme i mezi 
dospělé. Uděláme maximum, 
abychom to dokázali.

Očima Ruperta:
Vize je mít hráče v reprezentaci, 

být propojeni s evropskými kluby, 
cestovat, umožnit všem, nejen 
top hráčům, mít životní zážitky 
spojené s ragby. Vždycky jsem 
věřil, že zážitky mohou mít 
všichni, ne jen ti nejlepší. Jo, mít 
tým na extraligu, proč ne? Ale 
není to naše hlavní motivace. 
Chceme podporovat dospělé 
i mládež, ale víc než to pracovat 
komunitně v obci, být most mezi 
vesnicí a školou a v jistém smyslu 
spojovat i celý region. Přál bych 
si, aby byl náš klub znám pro 
své hodnoty, morální kvality, 
otevřený přístup k lidem, a ne 
jen pro sport. V těchto složitých 
časech, které prožíváme, 
vnímám jako povinnost, abychom 
našim členům a všem našim 
partnerům poskytovali radost 
a pocit sounáležitosti.

   RUPERT MARKS: 10 DŮVODŮ PROČ ŽIJE RUGBY V BABICÍCH 10 LET

Rupert Marks
prezident klubu



NEWSLTR10 PROGRAM NA DUBEN

U6
3.4. turnaj Tatra
24.4. turnaj Sparta

U8
3.4. turnaj Tatra
9.4. PYRF Praga
24.4.  turnaj Sparta

U10
3.4. turnaj Sedlčany
9.4. PYRF Tatra
24.4. turnaj Iuridica

U12
3.4. turnaj Olymp
24.4. turnaj Rakovník

U14
27.3. 1. kolo: Rugby Babice - Ammor
3.4. 2. kolo: RC Praga Praha - Rugby Babice
10.4. 3. kolo: RC Sparta Praha 
   - Rugby Babice
15.4. 5. kolo: RC Bystrc - Rugby Babice
24.4. 4. kolo: Rugby Babice 
   - TJ Sokol Mariánské Hory

PROGRAM 
NA DUBEN

UŽ TO JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY

NEJBLIŽŠÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ

SOBOTA 23.4. 

SOBOTA 7.5.

SOBOTA 14.5.

NEDĚLE 15.5.

NEDĚLE 29.5.

U16: Rugby Babice
 - RC Praga

Série 7 dívek U17

Muži: Rugby Babice  
 - RC Liberec

Turnaj U12

Turnaj U6/U8

U16
2.4. 1. kolo: Rugby Babice - RC Zlín
9.4. 2. kolo: RA Olymp Praha - Rugby Babice
17.4. 3. kolo: volno
23.4. 4. kolo: Rugby Babice - RC Praga Praha
30.4. 5. kolo: RC Tatra Smíchov B
   - Rugby Babice

Holky U17
2.4. turnaj Série 7, Bystrc
9.4. PYRF
23.4. turnaj Série 7

Ženy
9.4. 1. Série, Přelouč
23.4. 1. Série, Dragon Brno
30.4. 1. Série, České Budějovice
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www.rugbybabice.cz
@rugbybabice

pro děti 3 - 7 let

2 sportovní a 2 tvůrčí bloky denně, 
atletika, obratnostní a míčové hry, 
plavání, jízdy na koních, tvůrčí dílny, 
a hlavně spousta zábavy

v areálu školy 
Open Gate v Babicích

10
LET

MULTISPORTOVNÍ MULTISPORTOVNÍ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBORPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

NEWSLTR 11MULTISPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR                  POMOC UKRAJINĚ

Rugby Babice vítá VŠECHNY 
uprchlíky, děti i  dospělé, aby si 
u nás mohli užít sport zdarma. 
Přijďte na trénink kdykoli.

Margot pochází z ukrajinského 
Záporoží. Na cestu do Čech se 
vydala bezprostředně poté, co  

POMOC UKRAJINĚ
se u místní jaderné elektrárny 
začalo střílet.

Nyní je už spolu se svou matkou 
a  sestrou v  bezpečí v  Babicích 
a  odreagování a  zábavu nalézá 
při trénincích v  našem klubu. 
Navzdory jazykové bariéře se bez 
problémů začlenila mezi další 
děti a tréninky si náramně užívá. 
Sport spojuje a  my můžeme 
tímto alespoň trochu pomoci.

Nejen babičtí rugbisti, ale celá 
obec se zapojila do humanitární 
sbírky, kterou jsme vyhlásili 
hned po vypuknutí konfliktu.

Spacáky, deky, teplé oblečení 
pro děti i  dospělé se podařilo 
sesbírat v objemu, který příjemně 
překvapil.  Vše se roztřídilo, 

zabalilo a odvezlo.
Všechen vybraný materiál 

jsme roztřídili a odvezli do 
centra na Strahově, odkud 
spolu s dalšími sbírkami putoval 
směrem k potřebným. Tuto část 
cesty již organizoval Silicon Hill, 
klub Studentské unie ČVUT. 

Vytříděné věci, které se do této 

Margot (vpravo) 
si užívá trénink 
s novými 
kamarády 

sbírky nehodily, jsme předali 
do sbírky azylového domova 
Betlímek v Uhříněvsi.

Díky také LKTrans za odvoz 
věcí a hlavně vám všem, kteří 
jste do sbírky přispěli.

https://www.rugbybabice.cz/portfolio/items/ogkemp2022


NEWSLTR12

U16, trenér Jan Vrkoč
Naše kategorie je převážně 

tvořena hráči, kteří jsou jakýmsi 
předvojem pro mladší kategorie 
a  vyšlapávají jim ragbyovou 
cestičku do vyšších kategorií. 
Jsou to hráči kteří zdolávají 
výzvy v  první linii již řadu let 
a  za tu dobu nabrali mnoho 
cenných zkušeností. Těším se na 
dobu, kdy tito hráči budou jednou 
tvořit základ našeho seniorského 
týmu a  dojde k  ucelenému 
propojení všech kategorii od U4 
až po dospělé. Toto vše sdílíme 
s  našimi přáteli z  klubu RC 
Přelouč, se kterým naši hráči 
a trenéři úspěšně spolupracují.

Osobně musím říct, že se 
nám podařilo vytvořit opravdu 
skvělou partu, která dobře 
funguje i  ve volném čase. Díky 
tomu bylo pro nás radost 
zorganizovat od začátku 
ledna celkem pět společných 
přípravných soustředění, která 
se stala nedílnou součástí zimní 
přípravy.

Další velmi vydařenou akcí byl 

V loňském roce začalo platit 
nové pravidlo „50:22“.
Znáte ho?

Toto pravidlo bylo dlouhodoběji 
testováno v  soutěžích Super 
Rugby, ale nyní je už schválené 
organizací World Rugby a platné 
celosvětově.

O  co jde.. Pokud útočící tým 
kopne míč z  vlastní poloviny 
hřiště nepřímo (s  odskokem) 

lyžařský zájezd, který proběhl 
začátkem února v  Krkonoších. 
Tyto společné sportovní akce 
dodávají našim svěřencům 
zpestření do zimní tréninkové 
rutiny, která kromě prázdnin 
a  svátků probíhala nepřetržitě, 
a  to třikrát týdně.  Důležitou 
částí zimní přípravy je kromě 
zdokonalování ragbyových 
dovedností také oblíbené 
posilování se zátěží, a  to pod 
dohledem našeho silového 
specialisty Milana Špingla.

Nyní finišujeme s  přípravou 
a  vyhlížíme naše první letošní 
soutěžní utkání s  moravským 
klubem RC Zlín.

Tak RAGBY ZDAR a držte nám 
palce.

U8, trenérka Zuzana Janovská
Po úspěšném podzimu 

zakončeném vítězstvím na 
turnaji PYRF a  vánoční pauze 
jsme se vrátili do haly v  Open 
Gate, která je centrem naší 
zimní přípravy. Zaměřili jsme 
se na znovuzískání kondice 

TRENÉŘI HODNOTÍ ZIMNÍ 
PŘÍPRAVU

OKÉNKO PRAVIDEL

ZIMNÍ PŘÍPRAVA                                              NĚCO Z PRAVIDEL                                             

a připomněli si postupně získané 
dovednosti (obratnost, práci 
s míčem, souboj o míč ve dvojicích, 
skládky..). Jednou za 14 dní jsme 
zařadili bazén, který děti milují. 
Do tréninku se bez problému 
zapojili i  nováčci, menší počty 
děti ve skupinách nám trenérům 
dovolí se dětem individuálněji 
věnovat.

Nováčkům se na začátku 
věnuje speciální péče, aby jim 
počáteční neúspěchy nadšení 
ze sportu vzaly co nejméně. 
Tréninky se tradičně skládají 
z  rozcvičky (formou her), 
dovednostní a  herní části. 
Rozcvička je společná a  po ní 

se děti rozdělí do menších 
skupin, ve kterých postupně 
projdou jednotlivá dovednostní 
stanoviště a  samotnou hru.  
Stanoviště jsou vždy specificky 
zaměřena - např. máme-li 
stanoviště přihrávek, ve hře se na 
tuto dovednost zaměříme a dobře 
provedená přihrávka je ve hře 
např. oceněna speciálními body. 
V  U8 trénujeme s  cílem 
postupnými krůčky děti zasvětit 
do této krásné, a  ne zcela 
jednoduché hry, kterou ragby je.  
Nejvyšší cíl je ale nadšení samo 
o sobě - nadšení pro pohyb, pro 
pravidelný sport, pro sportování 
v týmu.

do autu 
v  soupeřově 22, 
má tento útočící 
tým autové 
v h a z o v á n í 
v místě, kde míč 
přešel autovou 

čáru.
Toto pravidlo 50:22 lze uplatnit 

pouze, když fáze hry je opravdu 
na vlastní polovině, nelze tam 
míč přihrát, nebo hru přenést na 
vlastní polovinu.

Záměrem je redukce hráčů 
v  hlavní obranné linii a  tím 
zvětšení prostoru pro útočení. 
Bránící tým přesune více hráčů 
do zadní obranné line.

KLUBOVÝ E-SHOP

10
LET

oblečení a vybavení pro hráče i fanoušky

Po vánočním odpočinku přichází většinou na řadu nejtěžší část sezóny v podobě zimní kondiční přípravy. Jak se povedla mládeži a jak s 
přípravou naložily dětské kategorie při už dvouleté absenci zimních halových turnajů?

https://www.rugbybabice.cz/e-shop
https://www.rugbybabice.cz/e-shop
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K  ragby jsme se dostali na 
doporučení mé kamarádky, její 
syn hraje za Slavii. Můj kluk 
zkoušel ledacos a  v  ragby se 
konečně našel. Předtím hrál 
i fotbal a  házenou, ale to mu 
nešlo, vůbec mu nesedl kolektiv.

Babice pro nás byly jasná 
volba, i  když to máme do Říčan 
stejně daleko. A proč?

Protože jako rodič nejsem jen 
řidič otrok a  můžu si jít během 
tréninku svého syna také udělat 
něco pro sebe, jít do lesa, vyčistit 
si hlavu, potom si dát na hřišti 
drink. Babické okolí je opravdu 
krásné a  máš několik možností 
kam jít. V  zimě je to trochu na 
morál, ale dá se to...

Mám tu ráda kolektiv, přístup,  
zázemí. Hlavně pomalu a  jistě 

První ragbyové míče 
měly totiž duši z prasečího 
měchýře, který se pak zašil 
do kůže. Míče tak měly po-
každé trochu jinou velikost 
a tvar - spíše byly ve tva-
ru švestky než že by byly 
oválné nebo kulaté.

Od roku 1892 jsou 
rozhodnutím RFU všechny 
ragbyové míče oválného 
tvaru.

Zeptali jsme se několika rodičů, jak se vůbec jejich děti dostaly k ragby 
a co je v našem klubu drží.

k  dokonalým výsledkům ve 
hře, v  kondici a  v  osobních 
vzájemných přístupech mezi 
dětmi napříč všemi kategoriemi.

Myslím si, že v  českém ragby 
světě Rugby Babice jsou velkým 
příkladem pro ostatní týmy.
Adéla Vlnová, 
Úvaly, 
syn Tobias v kategorii U16

Hledala jsem na internetu 
vhodnou sportovní aktivitu pro 
syna, kterému ještě v  té době 
nebyly ani 3 roky. Rugby nám 
bylo doporučeno jako vhodný 
sport a  Rugby Babice nabízejí 
ragby školku, která je pro děti 
bez omezení věku.

Líbí se mi perfektní přístup 

trenéra ve skupině kam chodí 
syn, a  i ostatních trenérů napříč 
všemi kategoriemi.

Klub má výborné zázemí 
a kvalitní organizaci.

Rugby Babice jsou přátelský 
a příjemný kolektiv.
Andrea Vihanová, 
Velké Popovice, 
syn Samuel v kategorii U4

CO ŘÍKAJÍ NA RUGBY 
BABICE RODIČE?

CO NA TO ŘÍKAJÍ RODIČE? ZBRASLAVICE 2022

www.rugbybabice.cz
@rugbybabice

10
LET

POBYTOVÝ LETNÍPOBYTOVÝ LETNÍ
RUGBY KEMPRUGBY KEMP

Zbraslavice
u Kutné Hory

pro ročníky 2015 a starší

9.-16. 7. 2022

PROČ 
ŠIŠKA?

Míč vel. 5 pro seniorské 
kategorie - hmotnost 410-460g. 
Menší míče se mohou používat 
pro zápasy mladších hráčů. 

https://www.rugbybabice.cz/portfolio/items/zbraslavice2022


1. Mlýn
2. Předhoz
3. Držení míče ve 
 skládce

STÁLÝ NÁBOR

10
LET

DĚTI - MUŽI - ŽENY          

14 NEWSLTR

1.

2.

 
3.

Ragbistky hrají zhruba do 14 let společně s kluky, poté v dívčích týmech. Holek je 

obecně v ragby méně než kluků, nicméně v našem klubu tvoří holky téměř čtvrtinu 

všech členů. Dívčí ragby je ale celosvětově jedním z nejrychleji rostoucích sportů, 

zejména díky své sedmičkové „olympijské“ variantě.

RUGBY JE 
I PRO HOLKY

PIJ BULLDOGA, POSÍLÍŠ TÝM!  RUGBY JE I PRO HOLKY

TEST - 
SIGNÁLY 
ROZHODČÍCH

Dívčí a ženská sekce měla 
naplánovánou tříměsíční zimní 
přípravu tak, aby šly hráčky do 
sezóny připravené a  nepotkalo 
nás podobné zemětřesení jako 
v  září, kdy jsme si z  prvního 
turnaje U17 přivezli hned 3 
větší zranění a bylo dá se říct po 
sezóně.  Po zbytek podzimu jsme 
tedy nechali hrát starší U17 za 
jiné kluby a  soustředili jsme se 
na mladší část týmu, která se 
v kategorii U15 rozehrála během 
podzimu tak, že v  listopadu už 
jen těžko hledala soupeře. To 
bylo samozřejmě příjemné, ale 
hráčkám jsem stále zdůrazňoval, 
že naším cílem je soutěž U17. 
Tu bychom také chtěli hrát teď 
na jaře, pokud to ovšem počty 
hráček dovolí. Pro hráčky ročníku 
2007 je tady stále soutěž U14, ve 
které také chceme lepší výsledky, 
než byly na podzim a  holky by 
tomu určitě pomohly. 

Navíc naplánovaná příprava 
nakonec vůbec ideální nebyla,  

a to především díky velmi nízké 
docházce. Uvidíme tedy, jak se to 
podepíše na soutěžní sezóně.

Dívčí a  ženské kategorie 
obecně trápí především 
malá hráčská 
základna, a  to 
jako klub patříme 
v  počtech hráček 
mezi ty lepší. 
Nábor a  udržení 
hráček tak je 
a  bude jedním 
z  nejdůležitějších 
úkolů i  v  tomto 
roce.

Dlouhodobým 
cílem je 
osamostatnění 
ženského týmu 
a  ideálem hrát 

sedmičkovou soutěž jako Rugby 
Babice a  patnáctky ve spojení 
Babice/Přelouč. Tam směřujeme.

 
DV
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Pij Bulldoga, posílíš tým!

RB

1 1

11° Bulldog
s 
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em
a

https://www.rugbybabice.cz/pro-zajemce
https://www.bulldogskoulema.cz/
https://www.rugbybabice.cz/pro-zajemce
https://www.bulldogskoulema.cz/
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KOMUNITA
CHCETE POMOCI NAŠEMU KLUBU A NEVÍTE JAK?

Možná vy sami, nebo třeba 
znáte ve svém okolí někoho, 
o kom si myslíte, že by byl dobrou 
posilou našich týmů. Nezáleží na 
tom, jestli je mu nebo jí 6 nebo 
30 let. U  nás probíhá nábor 
celoročně a  do všech věkových 
kategorií. A  zdaleka nejlepší 
nábor je vždy osobní doporučení. 
Takže jestli jste u  nás spokojení, 
prosím doporučte náš klub 

dalším. Více hráčů je více 
spoluhráčů.

Stejně tak uvítáme další 
kandidáty na pozice asistentů 
trenérů a pomocníků s organizací 
kategorií. Do všech pozic vás 
zaškolíme, nestyďte se zeptat. 
Rugby Babice vás potřebuje!

Dalším způsobem, jak pomoci, 
je samozřejmě finančně nebo 
materiálně. Lepší zabezpečení 

Na půlroční studijní pobyt 
v  Řecku odcestoval v  půlce 
března náš hráč, trenér, bavič 
a lidový vypravěč Pavel Čamrda. 

Tak ať se ti tam Čamráku líbí 
a vrať se nám zpátky!!

(finanční i  materiální) znamená 
lepší a  bohatší činnost 
a nezbytnou součástí naší práce 
je i  neustálé shánění nových 
sponzorů, dárců a  mecenášů. 
Pokud jste v  situaci, kdy takto 
pomoci můžete, nebo znáte 
někoho, kdo může, neváhejte se 
ozvat i  sami. Z  druhé strany je 
to vždy složitější. Na všechny 
sponzorské dary vám vystavíme 
darovací smlouvu uplatnitelnou 
pro daňové odpisy.

O ROK STARŠÍ
V dubnu oslaví Dan Martynek 

5. narozeniny, David Dorschner 
10. a Tobiáš Mano 15.

V květnu pak bude Františkovi 
Šimečkovi a Pepovi Černému 
5 let, Emily Volencové 10 
a Davidovi Volencovi 50.
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