
      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkonný výbor 

 Výkonný výbor je zvolený na dalších 5 

let, tedy do roku 2025. Nově má 

„pouze“ 5 členů.  

Radko Smola – prezident klubu ve své 

dikci bude mít nadále na starosti 

financování klubu a komunikaci s obcí.  

Do nové pozice sportovního ředitele 

byl zvolen Michal Ouředník, který na 

členské schůzi představil strategický 

plán na období 5 let. „Chci se nejvíce 

zaměřit na rozvoj našich trenérů, 

zejména u mládeže a více propojit 

všechny generace nejen po sportovní, 

ale i společenské stránce.“               

Úsek mládeže opět povede Jan 

Koleček, také zvolený do pětičlenného 

výboru klubu. „Chceme vytvořit 

plynulou linii celků ve všech věkových 

kategoriích. Od těch nejmladších až k 

mužům,“ vytyčil hlavní cíl Jan Koleček. 

Pozici sekretáře se ujal dlouholetý hráč 

a vystudovaný právník Tomáš Vaněk, 

který bude mít mimo jiné na starosti i 

právní servis klubu. Pátým zvoleným 

členem výboru je Martin Lubas, který 

zastřeší provoz klubu, komunikaci a 

agendu týkající se dotací.  

    

Newsletter ARC Iuridica 

Akademický rugbyový klub Iuridica má 

nový název. Místo ARC Iuridica Praha 

to nově bude ARC Iuridica Chrášťany. 

To je jeden ze závěrů, který vzešel z 

volební členské schůze, která proběhla 

v pondělí 27. ledna 2020 v prostorách 

České rugbyové unie na pražském 

stadiónu Na Markétě. „Už více než 40 

let hrajeme v Chrášťanech, obec nám 

ve všem vychází vstříc a drtivá většina 

naší mládeže je z Chrášťan či blízkého 

okolí. Změna názvu je logickým 

krokem,“ uvedl Radko Smola, který byl 

Členská schůze 

 opět zvolen prezidentem klubu. Klíčová 

bude pro klub v tomto i v dalších 

letech práce s mládeží. Nová hala 

s klubovnou na hřišti v Chrášťanech se 

otevře letos na podzim. „Předmětem 

jednání je umístění našeho loga 

s názvem klubu nad vchod a plášť 

haly“ podotkl Radko Smola. Prezidenta 

nejvíc těší mohutný rozvoj mládeže. Na 

úvodní trénink před několika lety přišlo 

13 dětí. „Dnes, po čtyřech a půl letech, 

jich máme 75.“Novinkou také je, že o 

základní údržbu hřiště se bude starat 

obec Chrášťany a nikoli klub. 

Na úvodní trénink před 

několika lety přišlo 13 dětí. 

„Dnes, po čtyřech a půl 

letech, jich máme 75.“ 

  

Z leva: Tomáš Vaněk, Lukáš 

Vobruba 

Obsah 

• Členská schůze  

• Nový výkonný výbor 

• Výstavba nové haly 

• Turnaj mládeže ve 

Zbuzanech 

• Muži znají své soupeře a 

termíny utkání 

• Kalendář mužů 

• Zajímavost z klubu 
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v novém,“ prohlásil Radko Smola, 

prezident klubu a jeho dlouholetý 

hráč. Jak se celý projekt nové 

klubovny a zázemí narodil? Už před 

více než pěti lety informoval 

starosta Chrášťan Radko Smolu o 

úmyslu vystavět na hřišti multifunkční 

halu pro sportovní a kulturní účely. 

„V první fázi jednání s ním i celým 

zastupitelstvem obce vznikl základní 

rámec, který zohledňoval potřeby 

klubu,“ vysvětlil Smola. V další fázi 

byl k jednání přizván člen ARC 

Iuridica Albert Pražák, jehož 

společnost Labor13 poskytla prvotní 

studie. Stejná firma pak vyhrála i 

tendr na technickou dokumentaci 

pro realizaci výstavby. V mezidobí je 

většina klubových věcí uskladněna 

v prostorách firmy VAFO a.s., 

výrobce a prodejce krmiva značky 

Brit. Společnost je hlavním 

sponzorem klubu. 

Výstavba nové víceúčelové sportovní haly 

 

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Labor13 

Zdroj.: www.chrastanyuprahy.eu 

 

Právě budované prostory, které se 

otevřou letos v létě, na první pohled 

zaujmou celoprosklenou stěnou s 

parádním výhledem na hřiště. Hned 

za ní bude klubová zóna, jež 

nabídne nepostradatelný bar. Zdá 

se, že architekt se zde nechal 

inspirovat i VIP boxy legendárního 

anglického stadionu Twickenham… 

Uvnitř haly spolkne nejvíce místa 

tělocvična o rozměrech 

basketbalového hřiště. Domácí tým 

bude mít vedle klubovny i stálou 

šatnu, další dvě místnosti budou k 

dispozici hostujícím mužstvům. 

Součástí komplexu, mimo prostorů 

pro technické zázemí či kryté terasy, 

bude i vítaná posilovna. „Pro 

mnohé z nás byla stará klubovna 

symbolem klubu, místo setkávání a 

nostalgických vzpomínek. Věřím, že 

naše komunita období výstavby 

ustojí, a budeme se hojně setkávat i 
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Turnaj mládeže ve Zbuzanech: Kluci bojovali 

 
Jako obvykle leden pro naše 

nejmladší hráče nepatří jen 

trénování, ale i účast na turnaji ve 

Zbuzanech. Tato skvělá ragbyová 

akce umožní odehrát několik 

utkání za jeden den téměř 900 

hráčům ze všech českých klubů 

od kategorie U6 – U12.  

Ani naši malí borci nechybí a na 

turnajích předvádí bojovné 

výkony pod vedením našich 

zapálených trenérů.   

Jak zhodnotil výkony kategorie 

U10, kde jsme tentokrát postavili 2 

týmy, jeden z trenérů Tomáš 

Michálek? 

„Turnaj byl pro naše "desítky" v 

jednom aspektu výjimečný. A sice 

tím, že každý hráč dnes "povýšil" a 

zahrál si o jednu (někteří, klobouk 

dolů, i o dvě) výkonnostní třídu výš 

než byl zvyklý.  

Například naše „céčko“ si zahrálo 

„béčko“ a „béčko“ si střihlo 

premiéru v „áčku.“ Oba naše 

desítkové týmy shodně po dvou 

zápasech vyhrály a ve dvou se 

poučily. Bohužel marodka dnes také 

sehrála svou negativní roli. Zjistili 

jsme, že i když jsme papírově 

outsideři, můžeme některé 

favorizované týmy porazit 

bojovností a nasazením. Na jiné 

týmy ale pouhá bojovnost nestačí a 

bude potřeba další dřina na 

tréninku, ale i individuální tělesná a 

dovednostní příprava. Za nás 

trenéry děkuji zejména vašim/našim 

malým hráčům za srdnatý boj, ale i 

vám rodičům za odpovědný přístup 

ke tréninku v jednom z nejtvrdších a 

nejférovějších kolektivních sportů na 

světě.“  

„Ragby zdar!“ 

Termíny zimních 

turnajů pro mládež 

(kategorie U6 – U12) 
 

8.2.2020 (sobota) 

 

21.3.2020 (sobota) 

Během turnajů ve Zbuzanech 

paralelně probíhá i školení trenérů, 

kterého se v rámci svého 

trenérského vzdělávání účastnili 

trenéři mládeže: 

Radko Smola a Tomáš Michálek, 

přičemž obsahem tohoto školení byl 

kurz rozhodčích, který je povinnou 

součásti pro získání trenérské 

licence.  

http://www.chrastanyuprahy.eu/
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technická komice zveřejnila koncem ledna 2020 sportovní 

kalendář soutěží mužů. Od sezóny 2019 se soutěž hraje 

systémem jaro – podzim. V první fázi soutěže (jaro) je úroveň 

2 stupňová, po jarní části, se soutěže rozdělí na tři 

výkonnostní úrovně. První liga začne s osmi týmy a druhá 

taktéž. Po jarní části dojde k přerozdělení. V první lize se o 

titul popere 6 nejlepších. 2 sestupující týmy z první ligy pak 

budou na podzim hrát ligu druhou, ale už jen s nejlepšími 4 

týmy z jarní části druhé nejvyšší soutěže. Vznikne i 3. liga, 

kterou odehrají 4 poslední týmy z jarní části druhé ligy. 

Vzkaz nového trenéra Cedrica Farrugie hráčům: „Musíme 

chodit na hřiště vyhrávat, když nemáme vůli po vítězství, 

půjdeme z hřiště se sklopenou hlavou nebo i se zraněním.“ 

Náš klub 

Založen: 1955/1956 

Klubové barvy: fialová a 

černá, modrá a oranžová 

 

 

 

E-mail: 

 info@arc-rugby.cz 

Web: 

www.arc-rugby.cz 

 

@arciuridica 

#pojdhratragby 

#arciuridica 

#arciuridicamladez 

 

 

„Nejlepší pocit muže je 

svlékat ženu a oblékat 

ragbyový dres.“ 

Autor neznámý 

 

Kalendář mužů 
 

Přípravná utkání 

27.2.2020 Přátelské utkání ARC Iuridica vs. ČR U20 

7.3.2020 Přátelské utkání ARC Iuridica vs. Šumava Nýrsko (Praha/Kralupy) 

 

Soutěžní utkání 2. ligy mužů 

1. kolo - 22. 3. 2020 RC Zlín - ARC Iuridica 

2. kolo - 29. 3. 2020 ARC Iuridica - RK Petrovice  

3. kolo - 5. 4. 2020 RC Brno Bystrc - ARC Iuridica 

4. kolo - 12. 4. 2020 ARC Iuridica - SR Mariánské Hory 

5. kolo - 26. 4. 2020 RC České Budějovice - ARC Iuridica 

6. kolo - 3. 5. 2020 ARC Iuridica - Šumava Nýrsko 

7. kolo - 17. 5. 2020 RC Havířov - ARC Iuridica 

 

Podzimní sezona začíná 30. 8. 2020 

Muži znají své soupeře a termíny utkání 

Cedric Farrugia 

Michal Ouředník      Petr Býna 

Autoři newsletteru 

Zajímavost z klubu 

Historické názvy klubu: 

• RUP - zkratka Rugby University Praha (1955 – 1959), 

• Slavia VŠ Praha (1959 – 1960), 

• Slavia HF UK Praha (1966 – 1975), 

• VŠTJ Humanitních fakult UK Praha  

zkráceně Humanita (1975  – 1990), 

• VŠK Iuridica Praha (1990 –  1995), 

• ARC Iuridica Praha (1996 –  2020), 

• ARC Iuridica Chrášťany (od 2020) 

zkráceně ARC Iuridica. 
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