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NEWSLTR2 JAKÉ BYLY ZBRASLAVICE 2022 ?

Přinášíme Vám obrazový report z letošního ragby kempu ve Zbraslavicích. 
Letos se to vyvedlo a my se už těšíme na příští rok! Termín už víme, zapište si 15.-22. července 2022

STŘÍPKY ZE ZBRASLAVIC

https://www.flickr.com/photos/rugbybabice/collections/72157721008706257


David Volenec 
výkonný a sportovní ředitel
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ÚVODNÍ SLOVO
Nová sezóna už doslova klepe na dveře a my nemůžeme být 

víc natěšení. Proč? Je to totiž poprvé, co budeme hrát všechny 
věkové kategorie. 

Ano! Babice budou hrát letos nejen všechny dětské 
a mládežnické kategorie, ale pravidelnou soutěž mají už i muži 
a junioři. To je pro mě osobně završení velké cesty, která začala 
před jedenácti lety. Samozřejmě že máme před sebou spoustu 
dalších výzev a  cílů, kam směřovat, ale je to určitý milník, 
u kterého se můžeme zastavit a trochu se porozhlédnout. Jak 
to konkrétně bude se dočtete na následujících stránkách.

Rád bych také ještě jednou pogratuloval mládežnickým 
týmům, které se zúčastnily letošních United World Games. 
Tahle soutěž má pro nás speciální význam a  vy jste opět 
dokázali, že když o něco jde, dokážeme hrát o ligu výš.

Samozřejmě už se moc těším na začátek školního roku 
a  s ním vypuknutí dětských tréninků. Plný sportovní areál je 
totiž jednou z  největších odměn, které může bafuňka jako já 
zažít ;)

Mějte se krásně a prožijte s námi barevný ragbyový podzim.

Zdar!

Každé ráno se chodilo plavat na Starém rybníce ve Zbraslavicích, 
nejenom trenéři, i děti. Ale na tyhle akvabely opravdu nikdo nemá...

FOTO MĚSÍCE

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
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Po prázdninové pauze je tady 
opět oblíbený bazar klubového 
oblečení.

12.-15.9.2022 proběhne 
v  rámci tréninků na hřišti 
tradiční bazárek klubového 
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!

UWG 2022

UNITED WORLD GAMES 
HISTORIE SE OPAKUJE

Turnaj United World Games, 
který letos už osmnáctým rokem 
hostil rakouský Klagenfurt, má 
pro náš klub speciální význam. 
Když se v  roce 2019 podařilo 
našim mládežnickým týmům 
kluků U14 a holek U15 umístit na 
2. a  1. místě, byl to tehdy zcela 
mimořádný úspěch a vzpomínka 
na tento turnaj dodnes vyvolává 
velké emoce ve všech, kteří byli 
u  toho. Ukázalo se to i  letos, 
kdy se nám konečně po dvou 
covidových letech podařilo do 
Klagenfurtu vrátit.

Už od prvních chvil, kdy 
jsme dorazili ke krásnému 
EURO Stadium bylo jasné, že se 
opět děje něco mimořádného. 
Přítomnost tisíců mladých 
sportovců, ale  i  atmosféra 
olympijského městečka, která 
zde panuje, nenechá nikoho 
chladného a  ti, kteří pamatují 
ročník 2019, byli viditelně 
naměkko.

V  této elektrizující atmosféře 
nás ale čekal nelehký úkol, 
obhájit. I  když se o  tom moc 
nemluvilo, každý věděl, že vrátit 
se domů bez medaile by bylo 
zklamání. Následující dny měly 
ukázat nejen to, jací jsme ragbisti, 

ale především jaké osobnosti se 
skrývají v  našich srdcích, jak 
pevná jsou spojení mezi našimi 
hráči, týmy i kluby. Vždyť i letos 
jsme na turnaj odcestovali ve 
společenství s  přeloučským 
ragbyovým klubem. Společně 
a  se třemi týmy - U14, U16 
a  dívčím týmem U18 a  každý 
z  těchto týmů měl před sebou 
velké výzvy. 

Kluky U14 čekaly 3 skupiny 
o  11 týmech, ve kterých měla 
své zastoupení i  Jižní Afrika 
nebo Rumunsko, U16 mělo 
vyzvat celkem 7 dalších soupeřů 

včetně výběru francouzského 
regionu Aisne. Dívčí týmy zůstaly 
nakonec po několika zrušených 
účastech a  organizačních 
zmatcích v  turnaji jen tři, a  na 
holkách visel už tak těžký úkol - 
nejen, že přijely obhájit, ale v této 
konstalaci by byl i bronz jasným 
neúspěchem. To ještě netušily, 
jaká emocionální horská dráha 
je čeká.

Ve čtvrtek 16.6. večer jsme 
dorazili na místo, akreditace, 
ubytování, fotografování na 
stadionu a  spát. V  pátek čekaly 
každý tým 2 zápasy a  začínalo 

Na letošním UWG babická výprava opět zaznamenala velký úspěch

Ragbista k doktorovi:
„Bolí mě, když se 
dotknu tady na 
rameni, na hrudníku 
i na noze.”

Doktor: 
„To vypadá na 
zlomený prst.”

VTIP
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se už brzy ráno. Konkrétně 
první přišli na řadu kluci U16, 
když v  9 ráno rozehráli svůj 
turnaj s  českým týmem Olymp 
Praha. Asi bychom si přáli jiný 
úvod. Jednak to byl těžký soupeř 
a také šlo o hodně. Ve čtyřčlenné 
skupině byl papírovým favoritem 
domácí tým Donau Wien a  na 
druhé postupové místo si kromě 
nás a  Olympu brousil zuby 
i německý tým St George’s RUFC. 
Sílu Olympu jsme na rozdíl od 
ostatních soupeřů znali, a určitě 
jsme nechtěli rozhodnout 
o  našem nepostupu hned 
v  prvním zápase. Kluci těžký 
souboj nakonec zvládli a vyhráli 
21:19. V  druhém večerním 
zápase pak přehráli německý 
tým jasně 44:0.

Zatímco kluky U16 pojí už ve 
společenství Babice-Přelouč 
pevná a  letitá přátelství, U14 
se stále teprve poznávají. To, že 
spolu jen nepravidelně trénují/
hrají, se podepsalo i  na loňské 
patnáctkové sezóně, kterou 
spravilo až jejich vítězství 
v  sedmičkové soutěži Open 
7. Do Klagenfurtu tak dorazily 
U14 viditelně povzbuzeny tímto 
sedmičkovým úspěchem, ale 
stín zpackaného účinkování 
v  lize XVs byl i  tady znát. Kluci 
prohráli na úvod hned obě 
utkání, se St George’s RUFC 5:15 
a s ukrajinským RC Kyiv Falcons 
10:28, a  šanci na postup a  lepší 
umístění si značně zkomplikovali.

 Dramatický první den zažily 

naše holky, které rozehrály 
turnaj na druhém stadionu 
Koschatplatz. První zápas ukázal, 
že holky přijely do Klagenfurtu 
namotivované a  s  přehledem 
porazily Vienna Rugby Girls 

26:0. Po krátké pauze nastoupily 
hned do druhého zápasu dne 
proti italskému Rugby Legnano. 
Italky by asi problém nebyly, ale 
v  jejich dresu nastoupily i  tři 
posily z Holandska a především 
dvě z nich naše holky svou tvrdou 
hrou ze začátku překvapily. Ke 
konci první půle jsme prohrávali 
5:10 a  hra byla naprosto 
vyrovnaná. Bohužel ještě před 
koncem poločasu došlo na hřišti 
k  větší potyčce hráček, která 
vyústila až v  ukončení zápasu. 
I když jsme posléze podali protest, 
že rozhodčí neukončil zápas, ale 
pouze první půli, a  soupeř poté 
odmítl do druhé půle nastoupit, 
komise rozhodčích ve večerních 
hodinách náš protest neuznala. 
Zápas tak skončil s  bilancí 
dvou červených karet a pro nás 

nepříznivým výsledkem. Náročný 
první hrací den jsme pak odjeli 
spláchnout do průzračné vody 
nedalekého jezera Worthersee.

Čekal nás dlouhý a  náročný 
druhý den, který pozitivně 
odstartovaly U14, když porazily 
Vienna Celtic 53:0. To znamenalo 
třetí místo ve skupině a možnost 
poprat se ještě o  účast 
v  semifinále. Čtvrtfinálová cesta 
vedla ale přes vítěze skupiny 
RC Kyiv Falcons, kteří nás ve 
skupině porazili. Tady se ale 
kluci vzchopili a ve svém druhém 
střetnutí ukrajince porazili... 
především hlavou. Ukázalo se, 
stejně jako v celé loňské sezóně, 
že tenhle tým se umí zvednout 
i  když už to vypadá beznadějně. 
Přesto, že odpolední semifinále 
proti Donau Wien už bylo nad 
jejich síly, kluci od téhle chvíle 
věděli, že na to mají. Silného 

soupeře potrápili a  sobotu 
zakončili s vědomím, že v neděli 
hrají o bronz. 

U16 zahájily sobotu utkáním 
o  vítězství ve skupině, ve 
kterém podlehly pozdějšímu 
překvapivému vítězi turnaje 
Donau Wien 5:18, a  i  když si 

tak vysloužily semifinále proti 
papírově silnějšímu soupeři, 
na zápas se těšily. Výběr 
francouzského regionu Aisne 
procházel turnajem suveréně 
a  ve svých krásných téměř 
národních dresech tak i  působil. 
Kluci se ale na zápas nejen těšili, 
ale na frantíky si věřili. A  bylo 
to blízko. Prohráli jsme o  jednu 
pětku před koncem zápasu 
a předváděli skvělé ragby. Budu 
se opakovat, ale tenhle turnaj 
nám prostě sedí a  vždy se zde 
dokážeme vyhecovat k  úplně 
jiným výkonům, než například 
v domácí soutěži.

I  holky šlapaly jak namazanej 
stroj a  sobotou prolétly dvěma 
vítězstvími. Bylo vidět, že jejich 
pozornost se upíná pouze jedním 
směrem, k nedělnímu  finále.

Sobota byla dlouhá, ale přesto 
jsme si ještě na večer odskočili 
opět k  jezeru na krátkou 
koupačku a  zmrzlinu. Hráči si 
poté užili diskotéku na stadionu 
a trenéři krátké posezení a pokec 
s trenéry dalších týmů.

Neděle je finálový den 
a  všechny naše týmy šly do něj 
s  vidinou medaile. Atmosféra 
byla stejně elektrizující, jako si 
ji mnozí pamatovali z  ročníku 
2019. Trenéři se snaží správně 
naladit své hráče, protože ke hře 
samotné už není, co říkat. Tohle 
už si musí hráči vyhrát sami, 
tyhle zápasy jsou už mnohem víc 
o  tom, kdo to dá hlavou a komu 
zbylo třetí den turnaje více sil. 
Z  těhlech zápasů se leze dolů 
po čtyřech. Celé je to jako sen. 
Nejprve U16 poráží izraelský 
tým Tel-Aviv Spartans a  mají 
bronz. Holky mají jako jediné 



1. Trestný kop
2. Volný kop
3. Výhoda
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i v neděli dva zápasy a svůj první 
vyhrávají nad Vienna Rugby 
Girls o  prsa 17:14. Vídeňačky 
na neděli značně posílily a jejich 
čerstvé síly jsou znát. Poté se 
dozvídáme, že U14 na druhém 
hřišti prohrály zápas o třetí místo. 
Při ceremoniálech jsou smutní 
a  těžko se jim v  tu chvíli chápe, 
že ta brambora je fakt úspěch. 
Čeká nás poslední zápas - finále 
holek U18. Do hry se vracejí 

vykartované hráčky a  také 
Legnano přivádí dvě čerstvé 
posily. Zápas řídí stejný rozhodčí, 
jako předchozí nedohrané utkání 
těchto soupeřů a  když k  nám 
před zápasem mluví, chvěje 
se mu nervozitou hlas. Mám 
pocit, že se rozbrečí. Otvírají 
nám bránu a vbíháme na hřiště. 
Je to jakoby člověk procházel 
nějakým tekutým vzduchem. Už 
nejsou jednotlivé hráčky, jenom 

části těla toho týmu. Když tým 
dostane někam ránu, zbytek těla 
ho musí podržet. Po poločase 
těsně vedeme, ale síly ubývají, 
oběma týmům, nám o  něco víc. 
Stále vedeme o 7 bodů, ale soupeř 
končí utkání dlouhým a  drtivým 
tlakem. Bráníme pětkovou čáru 
a  holky by tam umřely, ale už 
není kde brát. Ještě jedna vysoká 
skládka.. nebo to byl offside?.. 
a  dostáváme trestnou pětku. 
Zároveň se píská konec. Soupeř 
se raduje, týmy si podávají 
ruce. Holky brečí, ale nesou to 
statečně. Nejsem si jistý skóre 
a  ptám se rozhodčího. V  tom 

přichází i další rozhodčí od čáry 
a  potvrzuje remízu. Rozhoduje 
skóre, které máme lepší než 
soupeř. Holky opět břečí, i  když 
tentokrát štěstím.

Ceremoniály a  domů. 
V  Babicích nás v  noci 
čekají s  tichými ohňostroji 
a transparenty, ale každý je moc 
unavený, než aby se zmohl na 
nějaké oslavy.

Tak zase 
za rok?

TEST - SIGNÁLY ROZHODČÍCH

1 2 3

https://www.flickr.com/photos/rugbybabice/albums/72177720301514606
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PLÁN
zněl jasně.. odehrát slušnou 

sezónu v Sérii 7 (tedy především 
minimum zranění a  maximum 
účastí) a  pokusit se o  umístění 
ve dvou vrcholech. První 
začátkem dubna - Prague Youth 
Rugby Festival (PYRF), druhý 
koncem června - United World 
Games (UWG). Nakonec Série 
7 ucházející, PYRF 2. místo 
a nejlepší z českých týmů, UWG 
1. místo v  U18. Čímžto bychom 
měli být spokojeni ;) Ženy.. co 
nejvíce účastí v 1. sérii společně 
s  RC Přelouč. Tam už to tak 
slavné nebylo :( .. ale většina 
našich žen je vlastně U18, takže 
spokojenost z  UWG :) Ale teď 
podrobněji..

PŘÍPRAVA 
Plán na jaro jsme si vytyčili 

už koncem prosince. Obsahoval 
společně pro kategorii žen 
i  dívek U17 zhruba 8 týdnů 
obecné kondiční přípravy a  4-5 
týdnů specifické přípravy, 
kde kombinujeme kondici 
a  ragby. V  tom tři jednodenní 
soustředění v  Open Gate 
spolu s  RC Přelouč, čtyřdenní 
soustředění v Krkonoších - běžky, 
dvě testování a  průběžně dva 
odpočinkové týdny.

Věnovali jsme se po zimním 
odpočinku především aerobní 
kondici a  síle. Trénink byl 
individualizovaný pro různé typy 
hráček, o  což jsme se pokoušeli 
poprvé.

Během přípravy jsme bohužel 
utržili jedno zranění (Matilda 
Marks při reprezentačním 
soustředění), které znamenalo 
stopku téměř na celé jaro. Do 
toho kotník Laury Egnerové a jen 
pomalu se léčící koleno Báry 
Johnové.

SOUTĚŽE 
První vrchol U17, PYRF, 

dopadl výborně výsledkově. 
Skončili jsme celkově druhé 
a  první z  českých týmů. Horší 

už byla bilance zranění. Turnaj 
přinesl další dvě zranění - 
jedno obnovené kolene (Bára 
Johnová) a  jedno nové zranění 
kolene (Lucie Paloučková), což 
samozřejmě ovlivnilo zbytek 
našeho účinkování v Sérii 7. Celý 
zbytek jara jsme se prali s počty 
hráček. 

Ženy hrající ve společenství 
s RC Přelouč se v 1. sérii teprve 
rozkoukávají a  celá soutěž byla 
poznamenaná malou účastí 
hráček - jak babických, tak 
přeloučských. Nejmladší hráčky 
z  kategorie žen si alespoň 
spravily chuť turnajem U18 na 
United World Games, který je 
doufám nakopl na další úsek 
jejich ragbyové cesty. Holky 
ukázaly v  turnaji opět velkou 
sílu a  to, že do budoucna se 
v  kategorii žen máme určitě na 
co těšit.

REPREZENTACE
Dívčí ragby je nyní také 

díky strategii NSA na vrcholu 
zájmu a holkám se otvírají nové 
možnosti. Tato cesta je navíc 
lemovaná prvními úspěchy. Po 
skvělém vystoupení českých žen 
na mistrovství Evropy, na stejném 
šampionátu uspěly i  dívky do 
18 let. Na turnaji v  pražských 
Petrovicích obsadily celkové 
5. místo a  byla u  toho i  hráčka 
RC Přelouč Anežka Skalová, 
která byla vždy neodmyslitelnou 

součástí našich dívčích týmů. 
Jsme rádi, že máme i  v  širších 
reprezentačních výběrech naše 
zastoupení a  věřím, že je jen 
otázka času, kdy se některé 
z našich mladších dívek podívají 
na takovéto turnaje a  budou 
oporou národních týmů, jak 7s 
tak 15s. Potřebují k  tomu jen 
zdraví a vůli na sobě pracovat.

CÍLE
zůstávají. Našim hlavním 

cílem je udržet si stávající hráčky 
a přivést i nové, které by doplnily 
současný kádr. Do kategorie žen 
odcházejí mladé hráčky, které 
budou potřebovat čas na to, 
aby se sžily s  dospělým ragby. 
A  i  k  tomu má pomoci spojení 
s  týmem žen RK Petrovice. 
Společenství Petrovice-Babice-
Přelouč by mělo nabídnout 
hráčkám možnost hrát na své 
úrovni, tzn. buď Elite nebo 
1. sérii a klubům zmírnit starosti, 
že nedají dohromady počty. 
Právě malý počet hráček je totiž 
největší brzdou českého ragby

Připravit se na podzimní 
sezónu je vzhledem 
k  prázdninám mnohem těžší 
než na jaro. Vždyť sezóna začíná 
hned na přelomu srpna a  září 
a  příprava tak mnohem více 
závisí na vůli hráček připravovat 
se individuálně. Až v  sezóně 
uvidíme, jak tohle letos zvládly.

HOLKY HLÁSÍ SPLNĚNO RAGBYOVÝ SLOVNÍČEK

PILÍŘ (1,2) 
ENG: prop
FRA: un pilier
ESP: pilar

MLYNÁŘ (3)
ENG: hooker
FRA: un talonneur
ESP: talonador

HRÁČ DRUHÉ ŘADY (4,5)
ENG: second row
FRA: la deuxième ligne
ESP: segunda linea

RVÁČEK (6,7)
ENG: flanker
FRA: un troisième ligne aile
ESP: tercera linea

VAZAČ (8)
ENG: number 8
FRA: un troisième ligne centre
ESP: numero 8

MLÝNOVÁ SPOJKA (9)
ENG: scrum half
FRA: un demi de mêlée
ESP: medio scrum

ÚTOKOVÁ SPOJKA (10)
ENG: fly-half
FRA: un demi d’ouverture
ESP: apertura

TŘÍČTVRTKA (12,13)
ENG: center
FRA: un centre
ESP: centros

KŘÍDLO (11,14)
ENG: winger
FRA: un ailier
ESP: ala

ZADÁK (15)
ENG: fullback
FRA: un arrière
ESP: zaguero
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DĚTI
Babické ragby roste a  na 

dětských kategoriích je to vidět 
nejvíce. Počty dětí mnohdy 
převyšují 40 hráčů a  hráček 
v kategorii a to se odráží i na jejich 
výsledcích. Babice tak nalézáme 
čím dál výše výsledkových listin, 
a i když to není ten nejdůležitější 
cíl, ukazuje to na trend, který 
musí každého babického 
fanouška těšit. Není to ale jen 
u nás, kde vidíme rostoucí počty.

Právě z  důvodu velkého 
množství týmů v  turnajích 
dochází letos k výrazné proměně 
systému dětských regionálních 
turnajů Oblastního přeboru 
Čech. Turnaje (RT OPČ) se zatím 
s  výjimkou U6/U8 budou konat 
vždy na dvou místech. Účastnící 
se kluby ale nebudou rozděleny 
na východ/západ, jak se už 
zkoušelo v  minulosti, ale bude 
fungovat systém rotací tak, aby 
týmy hrály v  průběhu sezóny 
s různými soupeři. Výsledkem by 
měl být i  rychlejší a efektivnější 
průběh turnajů - menší doby 
čekání mezi zápasy nebo 
jednotné začátky turnajů. To se 
týká jen kategorií U10 a  U12, 
turnaje U6/U8 budou (zatím) 
probíhat bez organizačních změn.

UČENÍ SE POHYBU

U4
Ragbyová školička. Pro 

některé děti je to vlastně první 

setkání s  větším kolektivem, 
protože ještě ani nechodí do 
klasické školky, kde se v našem 
kraji skutečně hledá těžko místo. 
Do naší kategorie přijímáme 
děti od 3 let, ale vždy záleží na 
konkrétním jedinci, máme i  pár 
mladších, a trénink v  pohodě 
zvládají.

U  nás si hlavně hrajeme, 
děláme vše pro to, aby naše 
tréninky děti braly  jako zábavu, 

nikoliv jako pravidelný dril. 

Běháme, padáme, snažíme 
se udržet míč, zvykáme si 
na občasný fyzický kontakt 
s kamarády. Provádíme spoustu 
multisportovních aktivit.

Také se snažíme u  dětí 
odbourat ostych ve větším 
kolektivu, rozmluvit je - i  proto, 
že komunikace při hře ragby je 
moc důležitá.

Některé děti, pro které je 
třeba náš trénink jejich první 
organizovaná aktivita, se 
těžko obejdou bez přítomnosti 
některého z  rodičů. Proto 
s  přítomností rodičů při našich 
aktivitách počítáme a  vítáme 
ji. Časem vydrží děcko celou 
hodinku samo, zatímco maminka 
nebo tatínek si dají v  klubovně 
třeba pivko a  poklábosí 
s  ostatními rodiči, a  my jsme  
rádi, že se nám podařilo splnit 

jeden z našich cílů - trochu děti 
osamostatnit.

Ragby je tvrdý sport, občas 
to bolí, ale naši svěřenci se bát 
nemusí, specializace přichází až 
později. U  nás hlavně chceme, 
aby děti hýbaly a  získaly lásku 
ke kolektivnímu sportu. Jestli 
se pak v  budoucnu rozhodnou 
pro ragby nebo jiný sport, je už 
na nich. Nás potěší, pokud po 
sezóně u  nás děti postoupí do 
vyšší kategorie, kde už je občas 
čeká i nějaký ten turnaj.

Moc se na vás těšíme, přijďte 
si k  nám nezávazně vyzkoušet 
tréninkové hodiny, jsme na hřišti 
pro Vás 2x týdně - úterý a čtvrtky 
od 17:00.

Zapojit se klidně můžete 
i  kdykoliv v  průběhu sezóny. 
(Pavel Wurm)

Trenéry U4 jsou Pavel Wurm, 
Aneta Macková, Laura Egnerová 
a Veronika Zemková

U6
Rugby do 6 let je o  rozvoji 

základních dovedností ragby 
pěti a  šestiletých dětí. Mnoho 
z  vašich hráčů získalo obecné 
pohybové a  koordinační 
dovednosti prostřednictvím 
svých předchozích sportovních 
a  herních zkušeností, tj. běhání, 
skákání, zastavování, otáčení, 
honění atd. Může to však být 

JAKÁ BUDE NOVÁ SEZÓNA
jejich první zkušenost s nácvikem 
rugbyových dovedností a hraním 
malých ragbyových her. Pro 
mě je nejdůležitější, aby byl 
trenér vnímán jako zábava, a ne 
jako instruktor mávající prsty. 
Očekávám, že všichni trenéři 
v  U6 poskytnou bezpečný 
a  příjemný upravený úvod do 
skvělého sportu Rugby Union 
a  ne ‚technický koučovací 
program‘. Všechny hry jsou od 
přírody – zábavné, bezpečné 
a  vysoce aktivní a  jejich cílem 
je poskytnout dětem to nejlepší 
prostředí, aby se mohly učit, 
rozvíjet a užívat si hru Rugby.

Pro mnoho 5 až 6letých dětí to 
bude také poprvé, co přenesou 
své dovednosti do reálného 
světa soutěží na pravidelných 
turnajích pořádaných Českou 
rugbyovou unií.

Přeji všem hráčům U6, kteří 
prošli do U8, hodně štěstí 
a těším se, až přivítáme stávající 
i  nové hráče U6 a  jejich rodiče 

v  našem úžasném světě ragby. 
(Rupert Marks)

Trenéry U6 jsou Rupert Marks, 
Michal Penkala, Hana Kulhavá, 
Martina Hlavničková, Richard 
Todd a Barbora Johnová.

U8
Končí prázdniny a  náš 

trenérský tým U8 se moc těší 
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na novou sezónu - na nové tváře 
přicházejících z  U6 i  na naše 
stávající hvězdy a  hvězdičky, 
které v  nadcházející sezóně 
budou v  roli starších zkušených 
borců.

Naše kategorie je specifická 
v tom, že máme mix školkových 
dětí a školáků. Pro děti má velký 
význam začít s  pravidelným 
sportem brzy. Jako největší 
přínos vnímám socializaci dětí 
ve sportovní skupině - návyky 
chování v  kolektivu, respekt 
k  trenérům, spoluhráčům, 
protihráčů, rozhodčím, osvojení 

si programu tréninku. Velkou 
výzvou je pro děti často 
akceptování toho, že nedělám jen 
co chci, ale i to co nechci:)

I  v  letošní sezóně se budeme 
držet osvědčené struktury 
tréninků - děti rozdělíme na 
menší skupiny, ve kterých máme 
možnost dovednosti procvičit 
individuálněji a  více se věnovat 
jednotlivcům. Každé dítě je 
originál a potřebuje svůj přístup 
a čas.

Často se setkáváme 
s  dotazem, jaký vypadá takový 
trénink „tvrdého sportu” v  této 
věkové kategorii. Zaměřujeme 
se především na: motoriku, 
obratnost, vytrvalost, míčové 
dovednosti, kontakt hráče 
s  hráčem. Kontaktní část hry 
(tedy skládky) jsou trénovány 
s velkým ohledem na bezpečnost 
hráčů (a  jde především o  návyk 
správné techniky tak, aby 

skládka proběhla bezpečně. 
Poměrně časté (a  naprosto 
přirozené) je také zbavit nejprve 
děti obavy dotknout se soupeře, 
ale také návyk, jak dobře padat.  

V  loňské sezóně jsme se 
zúčastnili řady turnajů a  je 
velkou motivací dětí, rodičů 
a  nás trenérů, že jsme měli 
výborné výsledky na turnajích. 
Parta dětí uplynulé sezóny byla 
skvělá svým velkým nadšením 
a  dovednostmi, budeme na ně 
dlouho vzpomínat.

A  co je třešnička na dortu - 

Babice jsou již v  českém rugby 
světě známým a respektovaným 
pojmem.

Díky všem za podporu - 
obci Babice, škole Open Gate, 
partnerům, našim fanouškům 
a podporovatelům! 

Díky rodičům za důvěru v náš 
klub - naším největším cílem je 
spokojené, vysmáté a  unavené 
dítě :)

A teď už hurá do další sezóny! 
(Zuzana Janovská)

Trenéry U8 jsou Zuzana 
Janovská, Lída Wurmová, 
Veronika Baštová, Jaroslav 
Vávra a Barbora Spurná

ZÁKLADNÍ RAGBYOVÉ  
DOVEDNOSTI 

U10
Pokud budu mluvit za 

celý náš trenérský kolektiv, 
musím vyzdvihnout přípravu 
a  koordinaci dětí na prestižních 
turnajích s  mezinárodní účastí 
a  konečně i  letošní účast na 
mistrovství republiky kategorie 
U10 konané v  Říčanech. To byly 
velké výzvy, na kterých jsme 
myslím obstály.

Máme za sebou hodně 
skvělých akcí.....od pořádání 
turnajů na našem krásném hřišti, 
kde je i  díky nezištné pomoci 
a podpoře rodičů (a zejména tedy 
úžasných maminek) vždy skvělá 
a přátelská atmosféra, přes zimní 
soustředění, kde si děti (a některé 
vůbec poprvé) vyzkoušely zimní 
sporty, až po náš velmi oblíbený 
sportovní kemp. Ten byl letos 
už po čtvrté ve Zbraslavicích, 
ale jako vždy nabytý zábavou, 
výlety a samozřejmě i sportovní 
přípravou pod vedením 
zkušených trenérů se specializací 
na tuto věkovou kategorii. Stačí 
se podívat na videa a  fotografie 
v galerii na webových stránkách.

Opět bych ocenil naše 
tréninkové zázemí... zejména 
areál školy Open Gate, kde 

máme k dispozici bazén, umělku 
a atletický ovál, a především pro 
zimní přípravu nadstandardně 
vybavenou sportovní halu. 
Ovšem stěžejní je pro naši 
přípravu moderní areál hřiště 
v  Babicích a  v  horkých dnech 
třeba i přilehlý les.

V této sezoně jsme zaznamenali 
obrovský progres doslova 

u všech dětí. Důkazem je i zpětná 
vazba rodičů, kteří často zprvu 
pochybují, zda jsou jejich děti ve 
věku 8-10 let schopny mentálně 
pojmout některé herní postupy, 
pochybují dokonce o  fyzických 
schopnostech a  limitech svých 
dětí. Na turnajích byli ale výkony 
velice mile překvapeni a i z toho 
nejzarputilejšího rodiče se 
většinou po prvním zápase 
turnaje stával nadšený a hlučný 
fanoušek. Tato zpětná vazba je 
pro nás obrovskou odměnou 
a  důkazem, že děláme něco, co 
dává smysl.

Jako každý rok bude jaro hlavně 
ve znamení sehrání letošních 

„mazáků” s nováčky přicházejícími 
z  kategorie U8. Osobně jsem 
měl možnost sledovat vývoj 
těchto dětí, například letošní 
přebor Moravy - Brno Cup, kde 
U8 vybojovaly skvělé 2.místo, 
a  tak je mi jasné, že se máme 
bez nadsázky a  ironie opravdu 
na co těšit. Pro letošní sezonu 
jsme do U10 získali i trenérskou 
posilu z  U8 Ivu Patkovou, čímž 
bude i přechod mladších dětí do 
vyšší kategorie čili do nového 
prostředí méně stresující.

Pokud bych měl na závěr 
stručně shrnout minulou 
sezonu.... byla prostě skvělá.

Tréninkový plán na další 
sezonu je jasný... pokračovat 
v  rozvoji základních ragbyových 
dovedností, ale naučit děti 
i  novým herním postupům, 
procvičovat multisportovní 
dovednosti, nadále rozvíjet 
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soudržnost a  týmového ducha 
a  v  neposlední řadě budovat 
v dětech vztah k této krásné hře 
a ke sportu všeobecně.

Kromě domácích soutěží se 
v  této sezóně chystáme i  na 
nějaké zahraniční turnaje v rámci 
Evropy a  tak se už nemůžeme 
dočkat, až to celé zase vypukne. 
(Luděk Černý)

Kromě Luďka budou 
v  realizačním týmu kategorie 
U10 Pavel Čamrda a  Ivana 
Patková

ROZVOJ DOVEDNOSTÍ 
A HRY

U12
Po zimní odpočinkové a 

přípravné pauze jsme se vrhli do 
jarních soutěží. V turnajích byla 
vidět určitá individuální zlepšení 
některých hráčů i zlepšující 
se týmový výkon. Přelomový 
bod jarní sezóny byl rozhodně 
domácí babický turnaj. Podařilo 
se nám postavit dva týmy, které 
podle mého názoru předvedly 
to nejlepší, co v hráčích bylo. 
Sezónu jsme zakončili turnajem 

v beach ragby na Slavii, který byl 
výjimečný úžasnou atmosférou. 
Hráči si užívali hru, předváděli 
nadšení a svou pozitivní 
energií doslova strhli diváky.. a 
musím říct, že i mě samotného. 
V této filozofii bych rád 
pokračoval i v podzimní části 
sezóny. Věřím, že proběhne 
dobře začlenění nových hráčů 
do týmu a společně se vrhneme 

na zdokonalování dovedností - 
především skládky a získávání 
míče. Klíčová pro týmový výkon 
bude co největší účast hráčů 
na turnajích. Na těch doufám 
předvedeme to nejlepší co umíme.   
(Petr Hlavnička)

Realizační tým U12: Petr 
Hlavnička, Pavel Svoboda 
a David Volenec

MLÁDEŽ

ROZVOJ HRÁČE

U14/U16/U17
Již čtvrtým rokem vyráží 

mládežnické týmy do sezóny 
společně s  partnerským RC 
Přelouč. Těšíme se na nadějný 
a  z  Přeloučské strany zejména 
početný ročník 2010, který 
přechází do U14. Jejich výzvou je 
vrátit tento tým do soutěže XVs 
a  to určitě nebude jednoduchý 
úkol. Pokud se ale zlepší 
docházka na tréninky a  zápasy, 
v počtu cca 25 hráčů by se jim to 
mohlo podařit.

Kadeti U16 jsou už poměrně 
ostřílení mazáci, kteří hrají ve 

spojení s  RC Přelouč již několik 
let. O to to budou mít jednodušší, 
ale samozřejmě se jako každá 
další kategorie budou muset 
poprat s  přechodem ročníku 
2006 do U18. Cílem bude snaha 
navázat na solidní výkony U16 
z  předchozího roku. Kadeti 
začínají sezónu v počtu 20 hráčů 
a  spolu s  U14 mají shodný 
realizační tým:

Organizačním manažerem 
kategorie bude Pavel Wurm, 
o roj se bude starat Tomáš Kertis, 
útok má na starosti Martin Ryvola 
a Lucho Alegria a kondičně bude 
hráče připravovat „Zabiják” 
Petr Kaňka. V  Přelouči budou 
trenéry Milan Kouba a Květoslav 
Vykoukal.

Podzimní část sezóny holek U17 
bude ve znamení turnajů domácí 
Série 7, se kterou objedeme 
nám již známé soupeře této 
dívčí ligy. Rádi bychom využili 
i  stávající spolupráce kategorie 
žen s RK Petrovice a vypomohli 

si vzájemně jak v  tréninku, tak 
i  v  turnajích. Stejně jako kluci 
z  kategorií U14 a  U16 bychom 
rádi sehráli i nějaká mezinárodní 
utkání ať už v  Čechách nebo za 
hranicemi. Aktuálně jednáme 
s  našimi kontakty v  Rakousku 
a  Francii, ale v  tuto chvíli ještě 
konkrétní info nemáme.

UČIT SE SOUTĚŽIT

U18
Junioři zažívají po mnoha 

letech velkou změnu a to je přerod 
kategorie U19 v U18. V kategorii 
budou tedy nastupovat hráči 
pouze dvou ročníků (2005-6) 
narozdíl od předchozích tří. To 
bude samozřejmě úlevou pro 
nejmladší ročník 2006, na druhou 
stranu to znamená starost pro 
kluby, které musejí tuto kategorii 
poskládat z menšího počtu hráčů 
než bylo zvykem. A to bude výzva 
nejen pro náš klub, pro který je 
účast v této kategorii premiérou, 
ale i  pro mnohem tradičnější 

kluby napříč republikou. I  proto 
lze očekávat, že v  této soutěži 
uvidíme více společenství než 
samostatných klubů. I  my jsme 
proto do společenství přibrali 
další klub - RK Petrovice.

Společenství tří klubů povede 
za Petrovice zkušený trenér 
a  stávající sportovní ředitel 
ČSRU Antonín Brabec, za Babice 
tradiční trenérská dvojice Janů 
Frydrycha a Vrkoče a za Přelouč 
vracející se Robert „Bobin” 
Kašpar.

Cílem by měl být komplexní 

rozvoj mladých hráčů a příprava 
na obtížný přechod do kategorie 
Mužů, kam to mají - jak se říká 

- „tak blízko a přitom tak daleko”.

POLOŽIT ZÁKLADY 
VÝKONU

MUŽI
Co si budeme povídat, mužský 

seniorský tým je v  začátcích 
a  je před námi ještě pár let, než 
budeme moci hrát výkonnostní 
ragby založené na odchovancích 
mládežnických kategorií. Ale.. 
zatímco v uplynulých zhruba pěti 
letech se tým mužů zúčastňoval 
pouze Poháru 7s a  v  posledním 
roce příležitostných přátelských 
utkání ve XVs, letošní rok 
znamená pro tuto kategorii 
historický moment. Poprvé 
se totiž hlásíme byť v  rámci 
společenství Petrovice-Liberec-
Babice do pravidelné soutěže XVs 
pořádané ČSRU. Na podzim to 
bude Pohár XV, následně na jaře 
1. nebo 2. liga XV. A nevzdáváme 
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se ani sedmičkového Poháru, 
uvidíme ale, jak se jeho kalendář 
a především naši hráči vypořádají 
s náročným programem XVs. 

Jak to tedy bude technicky 
vypadat na podzim?

O  Pohár XV se utká dvacítka 
klubů. Ty jsou rozděleny podle 
výkonnosti do pěti košů A  až 
E. V  každé skupině jsou 4 týmy, 
které hrají jednokolově každý 
s  každým. Po základní části se 
koná čtvrtfinále (doma/venku), 
kde se prolnou skupiny, to 
znamená poslední dva týmy se 
utkají s  prvními dvěma z  nižší 
skupiny. Vítězové čtvrtfinále 
zůstávají ve vyšší skupině. Týmy 
mohou postoupit nebo sestoupit 
vždy o  jednu skupinu nahoru 
nebo dolů. Každá skupina pak 
hraje o svůj pohár.

Budou domácí zápasy? Ano! 
Společenství hraje domácí utkání 
střídavě na hřištích jednotlivých 
klubů. Už v září se tak můžeme 
těšit na domácí utkání se Slavií 
B a  jistý je také už přátelák 
s  francouzským týmem AG 
Villefagnanaise, který jsme měli 

možnost navštívit letos v dubnu. 
Tým z  oblasti Bordeaux přijede 
nyní ke konci září na čtyřdenní 
návštěvu k nám.

ŽENY
Stejně jako u mužů je i ženský 

tým ve fázi formování a  po 
nemastné neslané loňské sezóně 
přidal do společenství kromě 
RC Přelouč i  tým RK Petrovice, 
tedy tým z vyšší ženské soutěže 
Elite, který by tak měl být 
jasným tahounem týmu. Cílem 
společenství je větší počet 
hráček pro turnaje, což by mělo 
znamenat pravidelnou účast, 
a také možnost každé hráčky hrát 
odpovídající úroveň. Společenství 
chce totiž nasazovat dva týmy - 
jeden do soutěže Elite a druhý do 
1. ženské série. Hráčky tak 
mohou i  alternovat mezi týmy 
podle své aktuální formy bez 
ohledu na klubovou příslušnost.

Trénovat se tak bude nejen 
v  Babicích, ale rotací i  na hřišti 
v  Petrovicích. Trenéry budou za 
Babice David Volenec, Petrovice 
Milan Slavíček a  Přelouč Olga 
Kalvová.

ZDRAVOTNÍ 
PROHLÍDKY
Pojďme si připomenout, proč je důležité pravidelně 
absolvovat zdravotní prohlídky.

BEZ PROHLÍDKY NENÍ LICENCE

Existuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která má za cíl chránit 
zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu 
během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré 
sportovní organizace jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat.

Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o 
svém zdravotním stavu.

Nebudeme tu teď rozebírat platnou legislativu, ale pojďme si u 
konkrétních kategorií říct, co je zapotřebí dokládat.

U4 - U12 : PROHLÍDKA U PEDIATRA
Dětem do 12 let stačí návštěva u svého pediatra, který potvrdí 

formulář “Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k organizovanému 
sportu“. Formulář Vám poskytne náš klub, někteří lékaři mají i své 
vlastní.

Lékaři by měl stačit pohled do zdravotní dokumentace, případně 
v ordinaci provede standadní vyšetření srdce, plic a pohybového 
aparátu. V odůvodněných případech vás lékař může lékař poslat na 
specializované vyšetření, zejména klidové EKG. 

 Tento “papír” má platnost 2 roky, pokud neučí lékař jinak. 
Až budete mít dokument v ruce, pošlete nám ho (stačí scan), na jeho 
základě pak bude i vystavena licence hráče u České rugbyové unie, 
která je nezbytná pro účast na  turnajích.

U14 A STARŠÍ : SPORTOVNÍ PROHLÍDKA
Děti od 14 let a dospělí potřebují při přechodu z nižších kategorií, 

případně pokud začínají později, jako první absolvovat vstupní sportovní 
lékařskou prohlídku, zejména kvůli absolvování zátěžového testu EKG. 
Taková vyšetření provádějí specializová pracoviště sportovní medicíny.

Bez dokladu o tomto vyšetření ČSRU nevystaví licenci hráče pro 

STÁLÝ NÁBOR

10
LET

DĚTI - MUŽI - ŽENY          

https://www.rugbybabice.cz/pro-zajemce
https://www.rugbybabice.cz/pro-zajemce
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RUCK
Je jednou z  nejčastějších 

herních situací, ze které ale 
také vyplývá velké množství 
přestupků. Znáte pravidla rucku?

DEFINICE PRAVIDLA
Ruck je fáze hry, kdy se jeden 

či více hráčů z  každého týmu, 
kteří stojí na nohou, ve fyzickém 
kontaktu seskupí kolem míče na 
zemi. Otevřená hra skončila.

KDY VZNIKÁ
Ruck se vytvoří obyčejně 

OKÉNKO PRAVIDEL - RUCK

SPORTOVNÍ PROHLÍDKY                                              NĚCO Z PRAVIDEL                                             

po skládce, když složený hráč 
uvolňuje balon a  jeden či více 
hráčů z  každého mužstva, kteří 
stojí na nohou, se střetnou nad 
ležícím hráčem.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
• V této situaci nesmí nikdo hrát 
míč ležící na zemi rukou.

• Ležící hráči nesmějí s  míčem 
manipulovat. 

• Všichni hráči jsou povinni 
dodržovat tzv. ,,ofsajdovou” 

linii, která je tvořena na obou 
stranách posledními hráči rucku 
(skrumáže na zemi), ale i  po 
stranách, protože žádný hráč 
nemůže přiběhnou do rucku ze 
strany a zapojit se do boje o míč. 

• Ve chvíli kdy jeden z  týmů 
vytlačí spoluhráče dopředu (nebo 
zahraje míč nohama dozadu) 
tak, že míč leží neohrožen 
protivníkem na zemi, může 
přiběhnout hráč úspěšného týmu 
a  míč rukou sebrat a  rozehrát 
další akci.

KLÍČOVÉ BODY PRO HRÁČE 
• Po skládce by měl hráč 
nesoucí míč rychle míč předat 
oběma rukama a  to co možná 
nejdále od soupeře.

• Přibíhající hráči by měli 
zaujmout silný, stabilní postoj 
těla, vždy s hlavou a rameny nad 
boky, a při připojování do rucku 

„pohled vzhůru” a  dostat se do 
kontaktu svázáním s  hráčem 
pomocí celé paže.

• Připojujte se do rucku zpoza 
nohy posledního spoluhráče 
v rucku; tato pozice představuje 
linii ofsajdu.

• Podpůrní hráči se musí 
svázat se spoluhráči a tlačit nad 
a, pokud je to vhodné, kolem 
míče.Když míč opustí ruck, 
nejbližší podpůrný hráč by měl 
míč odehrát.

• Hráči, kteří ruck opouští se 
musí okamžitě stáhnout za svou 
linii ofsajdu.

• Všichni hráči v  rucku musí 
zůstat stát na nohou a  podpírat 
svou vlastní tělesnou váhu.

oprávnění startu v soutěžích. Platnost takového vyšetření je jeden rok.

Každý další rok je pak zapotřebí absolvovat opět sportovní prohlídku 
oprávněným sportovním lékařem, jejíž součástí sice už nemusí být 
zátěžové EKG, nicméně praxe ukazuje, že různá pracoviště mají k tomu 
různý přístup.

Papír z tohoto vyšetření nám prosím opět pošlete, abychom mohli 
požádat o vystavení nebo obnovení hráčské licence u ČSRU.

 A teď to nejdůležitější - sportovní lékaři jsou zahlceni prací, 
objednávací termíny jsou doslova šílené - jde o měsíce. Není dobré to 
nechávat na poslední chvíli.

11
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Pij Bulldoga, posílíš tým!
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https://www.bulldogskoulema.cz/
https://www.bulldogskoulema.cz/
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NEJBLIŽŠÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ
NEDĚLE 11.9.
 10:00 Turnaj U14
 15:00 Pohár XV mužů: Rugby Babice 
  vs Slavia B

NEDĚLE 18.9.
 11:00 Série 7 holek U17

PÁTEK 23.9.
 17:00 Přátelské utkání mužů:
 Rugby Babice vs AG Villefagnanaise

SOBOTA 15.10. 
 11:00 U16 Rugby Babice  
  vs RC Tatra Smíchov B

NEDĚLE 16.10.
 11:00 U18 Babice 
  vs RC Sparta Praha

NEDĚLE 6.11.
  Turnaj U10

KLUBOVÝ E-SHOP

10
LET

oblečení a vybavení pro hráče i fanoušky

https://www.rugbybabice.cz/e-shop
https://www.rugbybabice.cz/e-shop
https://www.rugbybabice.cz/portfolio/items/letni-pobytovy-rugby-kemp-zbraslavice-2023
https://www.rugbybabice.cz/portfolio/items/letni-pobytovy-rugby-kemp-zbraslavice-2023


KOMUNITA
CHCETE SE ZAPOJIT DO VÝCHOVY MLADÝCH RAGBISTŮ?

Rosteme a  vítáme každého, 
kdo má chuť pomoci.

Jako trenéři nebo organizátoři 
dětských kategorií nepotřebujete 
žádné ragbyové zkušenosti, jen 
vášeň ke sportu a chuť se zapojit. 

Nové trenéry proškolíme 
a pomůžeme v začátcích.

Nebojte se ozvat a  napište 
na info@rugbybabice.cz nebo 
volejte Davidovi Volencovi na  
604 267 119.

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET RAGBY

ÚT 13. ZÁŘÍ 18:30 - 20:00 
ÚT 20. ZÁŘÍ 18:30 - 20:00 
ÚT 27. ZÁŘÍ 18:30 - 20:00

PO 12. ZÁŘÍ 18:30 - 20:00 
PO 19. ZÁŘÍ 18:30 - 20:00 
PO 26. ZÁŘÍ 18:30 - 20:00

11.9. turnaj Říčany

Přijďte do Sportovního areálu v Babicích, Topolová 500

Potřebujete jen  sportovní oblečení, výhodu budete mít 

v kopačkách.

Nepotřebujete žádnou předchozí zkušenost 

s  ragby. V  případě dotazů kontaktujte Davida 

Volence na čísle 604 267 119

14 NEWSLTR PŘIJĎTE SI ZKUSIT RAGBY  KOMUNITA

U14-U16-U18-MUŽI HOLKY U17 - ŽENY
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U6
4.9. turnaj Tatra
11.9. turnaj Petrovice
18.9.  turnaj Rakovník
9.10.  turnaj Plzeň
23.10. turnaj Slavia

U8
4.9. turnaj Tatra
11.9. turnaj Petrovice
17.9. turnaj Drážďany
1.10. Olomouc Rugby Festival
9.10. turnaj Plzeň
15.10. PYRF Praga
23.10. turnaj Slavia

U10
4.9. turnaj Petrovice
11.9. turnaj Říčany
17.9. turnaj Drážďany
1.10. Olomouc Rugby Festival
9.10. turnaj Přelouč
15.10. PYRF Tatra
23.10. turnaj Kralupy
6.11. turnaj Babice

U12
4.9. turnaj Říčany
11.9. turnaj Praga
17.9. turnaj Drážďany
1.10. Olomouc Rugby Festival
9.10. turnaj Slavia
15.10. PYRF Petrovice
23.10. turnaj Olymp
6.11. turnaj Petrovice

U14
11.9. turnaj  Babice
18.9 RK Petrovice – Spol. Babice/Přelouč
25.9. RC Praga Praha
   – Spol. Babice/Přelouč 
2.10. turnaj Open 7, Slavia
9.10. Morava – Čechy
16.10. Spol. Babice/Přelouč – RC Mountfield 
   Říčany (hráno v Přelouči)
23.10. RC Tatra Smíchov
   – Spol. Babice/Přelouč
30.10. turnaj Open 7
6.11. Spol. Babice/Přelouč – RK Petrovice 
   (hráno v Přelouči)

U16
10.9. Spol. Babice/Přelouč – AMMOR
   (hráno v Přelouči)

PODZIMNÍ PROGRAM
PO PRÁZDNINÁCH ZPÁTKY DO BOJE

17.9. RC Praga Praha
   – Spol. Babice/Přelouč 
24.9. AMMOR – Spol. Babice/Přelouč 
2.10. turnaj Open 7, Slavia
9.10. turnaj Open 7
15.10. Spol. Babice/Přelouč
       – RC Tatra Smíchov B  (hráno v Babicích)
22.10. Spol. Babice/Přelouč
       – Spol. Zlín/Olomouc (hráno v Přelouči)
30.10. turnaj Open 7
5.11. RC Tatra Smíchov B
   – Spol. Babice/Přelouč

U18
11.9. Spol. Petrovice/Babice/Přelouc
 – RC Praga Praha (hráno v Petrovicích)
18.9. Spol. Olomouc/Zlín
 – Spol. Petrovice/Babice/Přelouč 
25.9. Spol. Petrovice/Babice/Přelouc
 – Spol. M.Hory/Havířov
   (hráno v Přelouči)
9.10. Spol. Petrovice/Babice/Přelouč
 – Spol. Olymp Praha
   (hráno v Petrovicích)
16.10. Spol. Petrovice/Babice/Přelouč
 – RC Sparta Praha (hráno v Babicích)
23.10. Spol. Olymp Praha
 – Spol. Petrovice/Babice/Přelouč 
6.11. RC Praga Praha
 – Spol. Petrovice/Babice/Přelouč

Muži
28.8.   Pohár XV: Olomouc/Vyškov B
3.-4.9.   Pohár 7s: 1. kolo
11.9.   Pohár XV: Slavia B
23.9.   přátelské utkání: AG Villefagnanaise
25.9   Pohár XV: AMMOR
2.10.   Pohár XV
8.-9.10. Pohár 7s: 3. kolo
16.10.    Pohár XV
5.-6.11. Pohár 7s: 4. kolo

Holky U17
3.9. Série 7: Petrovice
18.9. Série 7: Babice
25.9. Série 7: Olomouc
15.10. Série 7
22.10. Série 7: Bystrc

Ženy
28.8. Pohár 7: Tatra
3.9. Pohár 7: Petrovice
25.9. Pohár 7: Olomouc

Program se může změnit. Aktuální info vždy ve Sportlyzeru.



RUGBY BABICE 
 
Sportovní klub Babice, z.s. 
IČ: 22899073 
Ke Hřišti 307
251 01 Babice, Praha východ

HŘIŠTĚ 
 
Sportovní areál Babice
Topolová 500, 251 01 Babice

www.rugbybabice.cz 
 
info@rugbybabice.cz

+420 604 267 119

@rugbybabice
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La Sauna

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

KARLOVA 25
A P A R T M E N T S

ČERMÁK A HRACHOVEC
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https://www.rugbybabice.cz/
https://www.casucapital.cz/
https://www.opengate.cz/
https://babiceurican.cz/
https://agenturasport.cz/
https://www.kr-stredocesky.cz/
https://www.lasauna.cz/
https://www.apogeo.cz/
https://www.rugbybabice.cz/
https://www.karlova25.cz/
https://www.tpvision.com/
https://www.cerhra.cz/
https://www.pivovar-panaczech.cz/
https://www.bekocr.cz/
https://www.sulc-svarc.cz/
https://www.facebook.com/lukas.kumstat.3
https://www.rugbytackle.cz/
https://www.rehasport.cz/

