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Číslo 1/2021                           25. července 2021  

 
Úvodem 
 
Vážení a milí přátelé volejbalu na rychnovském okrese, 
 
již druhou sezónu za sebou se nám nepodařilo, z důvodů mimo nás, sehrát všechny plánované 
okresní soutěže podle předpokladu. Okresní přebor mužů v minulém roce se štěstím odehrál 
podzimní část soutěže, ale mládežnické soutěže mini volejbalu se nepodařilo ani nastartovat. A 
to bylo do soutěže přihlášeno ve třech barevných kategoriích celkem 27 družstev. Celou zimu až 
do prvních jarních dnů jsme byli eliminováni covidem nejen v okrese, ale i na krajské a celostát-
ní úrovni. Na podzim byly v těchto republikových úrovních velice dobře rozehrané soutěže 
chlapců z VK Sport Rychnov n. Kn. a děvčat z Rémy Rychnov n. Kn.. Jak si tato družstva vedla, 
jsme vám přinesli v posledním Zpravodaji OVS číslo 2/2020 v tabulkové části. 
V prvním pololetí letošního roku došlo ke zrušení všech soutěží mládeže řízených ČVS i KVS. 
Také plánovaný okresní pohár mužů musel být zrušen. S jistou mírou rizika a za nestandardních 
postupů se však podařilo dohrát krajské i okresní soutěže dospělých. Proto je tabulková část 
Zpravodaje tentokráte zaměřena jen na ty soutěže, které se nám společně podařilo dohrát. 
Tento rok je významný tím, že český volejbal slaví 100. výročí svého vzniku a současně i 
proběhly valné hromady ČVS na úrovních od okresu po republiku. 
V tomto čísle Zpravodaje se vám proto pokoušíme podat informace o všech těchto významných 
událostech. 

Výbor OVS RK 

Účast družstev z okresu ve vyšších i okresních  
soutěžích, tabulky v sezóně 2020 - 2021 

Krajský přebor II. tř. muži - HK-M-2A 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 K sety míče  body 
1. TJ Sokol Chleny 16 11 0 3  2  0 39:17 1155:983 36 
2. TJ Sokol Dřevěnice 18 8 2 3  5  0 36:34 1307:1510 31 
3. TJ Jiskra Hořice 18 8 1 1  8  0 33:30 1193:1077 27 
4. TJ Harant Pecka. 18 5 1 1  11  0 23:38 1134:1146 18 
5. TJ Semily   8 4 2 1  1  0 21:11 718:625 17 
6. VK Dvůr Králové 18 3 3 0  12  0 20:42 1101:1267 15 
  

Krajský přebor II. tř. ženy - HK-Z-2C 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 K sety míče  body 
1. So Třebechovice  14 7 4 1  2  0 36:19 1263:1042 30 
2. Spartak Opočno. 14 6 2 2  4  0 28:25 1112:1185 24 
3. So Kostelec n. O. 10 4 2 1  3  0 21:19 880:875 17 
4. VK AŠ Kvasiny 14 3 2 4  5  0 25:31 1165:1200 17 
5. RÉMA Rychnov 16 2 2 4  8  0 24:40 1282:1400 14 
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Okresní přebor mužů RK-M 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 K sety míče body 

1. VK AŠ Kvasiny 12 12 0 0 0 0 36:4 979:697 36 

2. VK SPORT Rychnov n. Kn. 12 10 0 0 2 0 32:9 971:736 30 

3. AMT Kostelec nad Orlicí 12 2 3 2 5 0 19:27 937:908 14 

4. TJ Spartak Opočno 12 4 0 2 6 0 18:26 922:948 14 

5. Sportovní klub Kounov 12 3 1 0 8 0 13:26 410:870 11 

6. TJ Sokol Čestice 12 3 0 2 7 0 14:28 858:887 11 

7. Sokol Chleny B 12 1 3 1 7 0 18:30 965:996 10 

Okresní přebor náchodsko ženy - skupina NA-Z-I 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0  K sety míče  body 
1. VK Hronov C 15 13 1 0 1 0 43:7 1216:853 41 
2. Baník Rtyně B 15 10 2 0 3 0 36:15 1148:1010 34 
3. SK Náchod 15 9 0 1 5 0 30:21 1129:1069 28 
4. Vol. Č. Kostelec C 15 5 4 2 4 0 34:29 1334:1263 25 
5. Spartak Opočno B 15 6 1 3 5 0 30:27 1221:1206 23 
6. SK Nové Město. 15 3 3 1 8 0 23:36 1218:1311 16 
7. Sokol St. Město B 8 5 0 1 2 0 17:11 626:594 16 
8. Slavoj Teplice  15 1 0 2 12 0 9:42 909:1206 5 
9. Slovan Broumov. A 15 0 1 2 12 0 10:44 994:1283 4 
 

 
Za značně nestandardní situace ovlivněné pandemií covid-19 v celé republice se uskutečnila, 
podle nových Stanov ČVS volební Valná hromada Okresního volejbalového svazu v Rychnově 
nad Kněžnou dne 24. 2. 2021 distanční formou, za použití technických prostředků IT. Delegá-
tům relevantních oddílů byly k rozhodování předem zaslány následující písemné dokumenty: 

 Zpráva o činnosti a hospodaření OVS 

 Výsledovka hospodaření OVS RK za rok 2020 

 Stanovisko revizní komise  OVS RK 

 Kandidátní listiny pro volbu předsedy OVS, členů výboru OVS a členů RK OVS 
Výsledky jednání byly promítnuty do níže uvedeného usnesení VH OVS. 

 

USNESENÍ OKRESNÍ VALNÉ HROMADY 
 
 

Okresního volejbalového svazu v Rychnově nad Kněžnou, 
konané dne 24. února 2021 distančně za použití technických prostředků  

 
 

Okresní valná hromada OVS se konala distančně dne 24. února 2021 v Rychnově n. Kn.. 
Zvolení delegáti s hlasem rozhodujícím (účast na presenční listině) přijali hlasováním následující 
usnesení:  

1. Valná hromada OVS schvaluje: 

1.1. Zprávu o činnosti OVS a o činnosti výkonného výboru za období od minulé okresní 
konference, tj. od 22. února 2017, předloženou předsedou p. Luďkem Ruprichem. 

1.2. Zprávu o hospodaření OVS okresu Rychnov nad Kněžnou a čerpání rozpočtu za 
rok 2020 předloženou předsedou p. Luďkem Ruprichem.  
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2. Valná hromada OVS vzala na vědomí: 

2.1. Stanovisko revizní komise Okresního volejbalového svazu předložené předsedou 
RK p. Vladimírem Klárem. 

3. Valná hromada OVS zvolila: 

3.1. Předsedou Okresního volejbalového svazu v Rychnově n. Kn. pana Luďka Rupri-
cha. 

3.2. Členy výkonného výboru OVS p., Ing. Karla Volta, Pavla Moravce, Tomáše Erbena 
a Jaroslava Přibyla 

3.3. Členy revizní komise p. Vladimíra Klára, p. Janu Adamcovou a p. Zdenku Maixne-
rovou. 

4. Valná hromada OVS vyjádřila: 

4.1. Silnou podporu kandidatuře Dr. Zdeňka Haníka do nově voleného výboru ČVS.  

 

 
V Rychnově n. Kn dne 28. února 2021    

 
 

       
Zapsal:              Za správnost: 

   Miroslav Dolek         Luděk Ruprich 
   sekretář OVS         předseda 

 

 

O počátcích provozování volejbalu, jako kolektivní míčové hry, v okrese Rychnov nad Kněž-
nou se mnoho informací nedochovalo. Existují jen velice krátké a stručné archivní dokumenty, 
které se zmiňují o tom, že se volejbal objevuje mezi aktivitami v některých tělocvičných 
jednotách Sokola a Orla (1921 - Sokol Rychnov n. Kn. a Orel Rychnov n. Kn., 1924 - Sokol 
Kostelec n. Orl., 1928 - Sokol Opočno a 1929 - Sokol Lupenice). V průběhu třicátých let 
minulého století se volejbal rozšiřuje do dalších míst (1931 – TJ Sokol Lipiny, Bystré, Častolovi-
ce, České Meziříčí, Jílovice, Ohnišov, Dobruška, Doudleby n. Orl., Rychnov n. Kn., Slatina, 
Třebešov, Sněžné, Vysokoškolský sport Rychnov n. Kn., Skaut Opočno, 1932 – Sokol Chleny a 
Sokol Kvasiny, 1933 -  Sokol Solnice a SK Dobruška, 1934 – Sokol Rozkoš a Sokol Malá Čermná, 
1935 – Sokol Skalka Podbřezí). Volejbal byl provozován vesměs jako rekreační sport a týmy se 
utkávaly v přátelských utkáních a na turnajích 

 V období II. světové války byly činnosti sokolských jednot zakázány, a pokud se volejbal hrál, 
bylo to povětšinou v trampských osadách, o kterých se nám informace nedochovaly a částečně 
v některých továrních sportovních klubech (1941 – F. K. Janeček Kvasiny JAWA, 1943 – SK 
Hányš Rychnov n. Kn. a SK Týniště n. Orl.). Po osvobození v roce 1945 se znovu obnovila 
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činnost některých jednot Sokola a Orla a v druhé polovině čtyřicátých let vznikají nová volejba-
lová družstva (1946 – Sokol Vamberk, 1948 – VSJ (vojáci) Rychnov n. Kn., 1949 - Sokol Opočno 
a TJ Slavoj Opočno). Toto období je příznačné především politickou snahou o sjednocení 
tělovýchovy a sportu. Soutěže, které se v té době hrály, byly organizovány většinou turnajově, 
prostřednictvím Sokola, jako okrskové, župní a celostátní. Svazové mistrovské soutěže se 
v okrese dosud nehrají. Sportuje se pouze rekreačně. Družstva se účastní řady turnajů po 
širokém okolí (Kvasiny, Skuhrov nad Bělou, Náchod, Hroška, Hronov, Potštejn, Hradec Králové, 
Červený Kostelec, Police nad Metují, Bystré, Lichkov, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Žďár 
nad Orlicí a další místa).  

 Od roku 1950 se začíná hrát pravidelná mistrovská soutěž, a sice okresní přebor Rychnovska. 
První zmínkou je záznam v kronice Volejbalového klubu Auto Škoda Kvasiny, že volejbalisté 
tehdejšího Spartaku Kvasiny se stávají v roce 1953 okresním přeborníkem. Archivní záznamy o 
účastnících a výsledcích se však nedochovaly. Teprve rokem 1958 se dostáváme do doby, o 
které mohou vyprávět ještě žijící pamětníci. 

Mannschaft, který dotáhl kvasinský volejbal na úroveň kraje: 

 
  
 Svoje vzpomínky na počátek nové éry volejbalu na okrese Rychnov n. Kn. popsal v roce 1983 
Mirek Dolek sen., při příležitosti setkání pěti generací vambereckého volejbalu. (Viz níže úryvek 
z brožurky vydané při příležitosti pořádání tradičního „Turnaje pěti generací volejbalu v TJ Baník 
Vamberk“)  

 S vambereckým volejbalem jsem se prvně setkal počátkem roku 1958 po návratu z vojny. 
V té době na okrese mnoho družstev, která hrála soutěže, nebylo. Jen Kvasiny, Vamberk a 
Skuhrov. Okresní přebor se nehrál, o mládežnických družstvech ani nemluvě. Ve Vamberku 
v plné slávě zářily hvězdy jako Peřina, Vyskočil, Zahradník Josef-učitel, Suchomel, Zahradník 
Karel, Petržela, Urbánek a Erben. Volejbal hrát uměli velmi dobře a tak pro nás bažanty mnoho 
příležitostí ke hře nebylo. Trénovalo se, hrálo v krajském přeboru, na turnajích a převážně 
úspěšně. Pak přišel v roce 1960 moment, který znamenal určitý přelom jak v historii vamberec-
kého volejbalu, tak i v okresním měřítku. Pro neplnění péče o mládež byl Baník Vamberk 
z krajského přeboru mužů vyloučen a vrátit se zpět, znamenalo vyhrát okresní přebor. Ten však 
v té době vůbec neexistoval a také mládež musela být. Byli jsme to tenkráte my, kteří jsme 
zagitovali B družstvo Kvasin, Čestice a Duklu Rokytnice k účasti v okresním přeboru. Znamenalo 
to i ustavit okresní volejbalovou sekci při OV ČSTV a tak jsem se dílem okamžiku stal najednou 
předsedou okresní volejbalové sekce, předsedou oddílu Baník Vamberk i trenérem nově 
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utvořeného dorosteneckého družstva. Návrat do KP se samozřejmě povedl a dorostenci hráli na 
špici krajského přeboru. 
 

 
 
 Na tomto místě je třeba poznamenat, že od roku 1960 volejbal na okresní úrovni dlouhodobě 
doznával značného rozvoje. Postupně, v různých časových údobích se aktivovaly některé dříve 
existující oddíly a také vznikaly nové (Potštejn, VTJ Rychnov, Peklo n. Zd., Chleny, Kostelec n. 
Orl., Třebešov, Olešnice v O. h., Lupenice, Žďár n. Orl., Bystré, Doudleby n. Orl., Rychnov, 
Týniště Spartak i Dukla, Borohrádek, Albrechtice, Deštné v O. h., VTJ Dobruška a další). Hrály 
se okresní soutěže mužů ve dvou třídách, okresní přebor žen, žáků, žaček a dorostenců. 
Stabilizuje se okresní volejbalová sekce, zapojují se jako funkcionáři aktivní i bývalí hráči z oddílů 
Evald Dvořák a Míla Chaloupka z Kvasin, Jirka Teplý z VTJ Rychnov, Sláva Čepelka z Čestic, Jirka 
Matyáš z Potštejna a další. Fungují odborné komise, organizují se školení rozhodčích a trenérů a 
volejbal se na okrese stává po fotbalu druhým nejrozšířenějším sportem.  

 Soutěží na různých výkonnostních úrovních se pravidelně zúčastňuje kolem 50 družstev 
z oddílů v okrese. Silně narostl počet družstev mládeže hrajících okresní přebory především v 
chlapecké kategorii. Okresní přebor žáků hrálo až 10 družstev, dorostenců 4 družstva a žaček 3 
družstva. Kromě mistrovských soutěží jsou pořádány také různé soutěže nemistrovské, v té 
době občas na počest různých politických výročí, hrají se také soutěže SHMP (Sportovní hry 
mládeže a pracujících) a také Středoškolské hry. V letech konání Celostátních spartakiád jsou 
pořádány i okresní kola spartakiádních soutěží ve volejbalu. Volejbal si získává velkou popularitu 
také mezi odbory v různých pracovních odvětvích. Pořádány jsou v okrese například finálová 
národní kola pracovníků České banky v Rychnově, Elitexiáda pracujících v textilním průmyslu 
v Týništi n. Orl., Okresní kola pedagogických pracovníků ve Vamberku a krajské kolo v Lupenici 
a další. Kromě toho pořádají oddíly celou řadu letních turnajů, když některé z nich se časem 
staly velice populární. Jmenovat si zaslouží alespoň tradiční letní turnaje v Kvasinách pro 
dospělé i mládež, jarní turnaje v Česticích pro mládež i dospělé a také srpnová Národní finále 
vesnických a zemědělských družstev, srpnové turnaje Vamberecké léto na koupališti, letní 
turnaje o Chlenskou husu a každoroční turnaj na konci prázdnin pro všechny kategorie Volejba-
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lová Lupenice. Řada dalších oddílů se na organizaci turnajů také podílela, i když třeba nepravi-
delně (Potštejn, Žďár n. Orl., Skuhrov, Týniště, Doudleby n. O. aj.). 

 Celé, poměrně dlouhé období let sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých je 
v písemných i ostatních archivních materiálech zastoupeno velice sporadicky. Na okresní úrovni 
je patrný stálý, i když již ne tak jako dříve, postupný růst členské základny, vznik nových oddílů i 
družstev v soutěžích a také rozvoj a stabilizace funkcionářského aktivu v oddílech i výboru 
volejbalového svazu.  Na úrovni krajské a vyšší hrají jak muži, ženy a dorostenci v období 
sedmdesátých let především z oddílů Kvasin a Vamberka. Muži z Kvasin hrají dokonce v letech 
1972 a 1973 II. ligu. Později se v krajských soutěžích objevují i družstva z Kostelce a z Chlen. 
V průběhu osmdesátých let dorostenci RH Rychnov s trenérem Jardou Synkem a také o něco 
později dorostenci Baníku Vamberk s trenérem Mirkem Dolkem hrají dorosteneckou ligu. Lídrem 
ve výkonnostním mužském volejbalu je oddíl RH (později SKP) Rychnov. Je to především 
zásluhou Vaška Žabokrtského, tehdejšího předsedy STK OVS a také manažera oddílu RH 
Rychnov, že se hraje dokonce I. NL mužů v Rychnově. Svým dílem k tomu přispěli také i Vojta 
Ruprich a JUDr. Standa Novák. V první polovině devadesátých let, také pod vlivem společen-
ských změn, dochází i k postupnému útlumu činnosti oddílu SKP Rychnov, řada jeho ligových 
hráčů přestupuje do Kvasin a od roku 1992 je výkonnostní volejbal na rychnovském okrese 
spojen s oddílem Auto Škoda Kvasiny. Po vítězství v KP I. tř. mužů v roce 1990 postupují 
Kvasiny do II. ligy a hned následující sezónu do I. národní ligy, kde setrvávají dlouhých šest 
sezón.  

 

 Toto období Kvasinského volejbalu je především spjato se jmény dlouholetých a volejbalu 
oddaných funkcionářů Jirky (Divocha) Novotného st., Lojzy (Ály) Vavery, Pepy Maška a dalších. 
V roce 1996 však Kvasiny odstupují z této soutěže z důvodů finančních, hráčských i organizač-
ních a družstvo mužů nadále hraje pouze okresní přebor.                  
 Ve druhé polovině devadesátých let se na volejbalovou scénu postupně do popředí dostávají 
ženy z oddílu SK Záměl (vznikl v roce 1986) a zúročují dlouholetou práci trenéra Karla Mixy 
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s kolektivem děvčat od žaček až do dospělosti. Od roku 1994 hrají oblastní přebor a od roku 
2000 až do roku 2009 s výjimkou dvou sezon 2002 až 2004 hrají velice úspěšně II. ligu.  

 

 Téměř ve stejné době přebírá štafetu nejvýše hrajícího družstva mužů Baník Vamberk. V roce 
1995 vyhrává KP I. tř. (v té době se ještě hrál na venkovních hřištích) a v sezóně 1995/1996 
hraje II. NL i když jen tuto jednu sezónu. Také zde je třeba vzpomenout práci Vládi Klára jako 
předsedy oddílu a Mirka Dolka st. jako trenéra, který tuto generaci hráčů vychoval od žáků, přes 
dorost až do dospělosti.  
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 Při vzpomínkách na období let sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých není možné 
nevzpomenout, kromě již zmíněných, funkcionáře v oddílech a jejich práce pro volejbal na 
Rychnovsku. Patří k nim zejména Mirek Charvát, Sláva Dvořák a Standa Vilímek z Čestic, pan 
Bečička a Zdeněk Novák z Chlen, Láďa Hlavatý a Ing. Ivo Muthsam z Lupenice, Dr. Václav Cívka 
a Jaroslav Moravec z Kostelce n. Orl., Ing. Karel Hájek z Potštejna, Mirek Sedláček a Václav 
Krsek z Pekla n. Zd., Luděk Ruprich z Rychnova a také Zdeněk Houštěk z Kvasin. 

 Vstup do nového století i tisíciletí po roce 2000 byl pozitivně poznamenán nástupem výpo-
četní techniky a digitalizace značné řady činností i ve volejbalu. Počet oddílů se pohybuje trvale 
kolem 20 a okresní soutěže jsou silně obsazeny družstvy. Hraje se přebor mužů s 10 družstvy, 
přebor žen s 8 družstvy a okresní soutěž II. tř. mužů s 5 družstvy. Dostatečně početná je i 
skupina družstev mládeže, především děvčat. Okresní přebor žaček hraje 10 družstev a prvně se 
objevuje soutěž v minivolejbalu také s 10 družstvy. Oblíbenou soutěží se na řadu let také stává 
Zimní pohárová soutěž pro muže i pro ženy. Mezi oddíly pracujícími především s mládeží začínají 
promlouvat hlavní slovo dva oddíly z Rychnova nad Kněžnou – VKM Réma v dívčích složkách a 
VK Sport v chlapeckých složkách, což se brzy projevuje i v trvalé a úspěšné účasti v krajských i 
republikových soutěžích. 

 Rokem 2000 dochází také ke strukturálním změnám ve volejbalovém svazu. Původní 
regionální uspořádání do oblastí se mění na krajské uspořádání a tak i naše Východočeská 
oblast se dělí na Hradecký a Pardubický kraj. Okres Rychnov nad Kněžnou a jeho OVS se stává 
součástí Královéhradeckého KVS. Oproti dřívějším obdobím se projevuje stále menší ochota 
k práci ve výboru OVS. Výbor je redukován na 6 členů, svoji úlohu však zvládá a navíc začíná 
pravidelně vydávat v elektronické verzi informační „Zpravodaj OVS Rychnov n Kn.“ S postupně 
ubývající členskou i hráčskou základnou se účast družstev žen i družstev mládeže přesouvá do 
krajských i vyšších soutěží. Tento trend přetrvává i do posledního desetiletí. Pro stárnoucí a 
ubývající hráčskou základnu končí svou činnost a účast v soutěžích několik úspěšných oddílů – 
SK Záměl, Baník Vamberk, TJ Potštejn, TJ Peklo n. Zd., Dobruška, Sokol Albrechtice, Sokol 
Borohrádek. Pro okresní volejbal to znamená, že od roku 2010 se hraje již jen OP mužů, stále 
však setrvává aktivita oddílů při pořádání turnajů v Kvasinách, Česticích, Chlenech a Lupenici a 
také celostátně známý mezinárodní turnaj dívek “Zmrzliňák“, pořádaný oddílem VKM Réma 
Rychnov n. Kn., vždy na jaře v květnu v Lupenici.  

 Do popředí zájmu se dostává volejbal také u populace nesdružené pod ČVS, pod hlavičkou 
AVL (Amatérské volejbalové ligy), turnaje smíšených družstev (4+2) a v našem okrese již známý 
„Chalupářský turnaj“ v Uhřínově. Velký zájem jsme od roku 2018 zaznamenali o okresní soutěž 
v minivolejbalu, kdy v sezóně 2019/2020 byl počet startujících družstev 42. Zasloužily se o to 
oddíly VKM Réma a VK Sport z Rychnova, VK AŠ Kvasiny, Spartak Opočno, DDM Týniště n. Orl., 
Sokol Doudleby n. Orl., a ZŠ Rokytnice v O. h. 

 Při pohledu zpět na posledních 20 let je nezbytné připomenout ještě několik informaci, 
které  jsou spojeny s historií volejbalu na rychnovském okrese. V roce 2001, 28. srpna 
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v Rychnově n. Kn., ve sportovní hale místního gymnázia, se uskutečnilo, díky přípravě a zajištění 
organizace VK AŠ Kvasiny, přípravné exhibiční utkání mezi reprezentačními týmy mužů ČR a 
Japonska.  

 

 Českou reprezentaci do Rychnova přivedl, jako hlavní trenér, Dr. Zdeněk Haník, rychnovský 
rodák, který právě zde, v dětském věku, s volejbalem začínal. Volejbalová osobnost, na níž jsme 
my, volejbalisté Rychnovska, hrdi a která je volejbalové veřejnosti známá jako bývalý český 
volejbalový reprezentant, trenér národních družstev Česka a Rakouska, v letech 2010 – 2017 
předseda Českého volejbalového svazu a od roku 2016 místopředseda Českého olympijského 
výboru. Podruhé přivedl Zdeněk Haník reprezentační družstva ČR a Japonska do Rychnova 
22. srpna 2014, tehdy jako úřadující předseda ČVS a opět to byla pro příznivce volejbalu na 
Rychnovsku krásná podívaná, zorganizovaná oddílem VK AŠ Kvasiny za spoluúčasti VKM Réma a 
VK Sport Rychnov. Aby výčet významných volejbalových událostí v posledních dvou dekádách 
byl úplný, je třeba vzpomenout také na finále mistrovství republiky Antukové volejbalové ligy 
v letech 2007 a 2008 ve Vamberku na koupališti, úspěšně zorganizované Petrem Klárem a 
volejbalisty Baníku Vamberk. 

 

  Přejme volejbalu při jeho 100. výročí mnoho příznivců do dalších let a mnoho úspěchů na 
všech úrovních. 

Zpracoval Mirek Dolek v listopadu 2020 s využitím dostupných archivních materiálů OVS Rychnov n. Kn., VK AŠ Kvasiny, 
Baníku Vamberk, SK Záměl, Sokola Kostelec n. Orl., a vlastních vzpomínek.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volejbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tren%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_olympijsk%C3%BD_v%C3%BDbor
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_olympijsk%C3%BD_v%C3%BDbor
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V sobotu 12. 6. 2021 za velké pozornosti diváků proběhla na kvasinských volejbalových kurtech 
oslava 80 let trvání volejbalu v Kvasinách. Příjemné odpoledne moderovala M. Zímová a přijeli i 
vzácní volejbaloví hosté, předseda KVS V. Nidrle, předseda OVS L. Ruprich a člen výboru ČVS J. 
Lejsek. Na úvod oslav proběhlo slavnostní předání ocenění. Jako první to bylo poděkování za 
reprezentaci klubu v mini volejbale J. Moravcovi a M. Sukovi, kteří ve svých kategoriích pět let 
kralovali republice. Dále byli oceněni hráči II. NL a I. NL za největší mužské úspěchy v historii 
volejbalového klubu. Kvasinští volejbalisté k oslavám nechali vytisknout kroniku, která mapuje 
posledních pět let činnosti. L. Ruprich na závěr ocenil u příležitosti 100 let českého volejbalu 
Janu Hartmanovou z Kostelce n. O., Karla Mixu z Vamberka, Zdeňka Nováka z Chlen, Mirka 
Charváta z Čestic, Aloise Vaveru a Josefa Maška z Kvasin za celoživotní práci pro volejbal.  

 

J. Mašek, A. Vavera, K. Mixa, Z. Novák, J. Hartmanová, T. Erben, M. Charvát, L. Ruprich 
     Dole: L. Žítková, A. Drašnarová, E. Bartková, H. Morrisová 

 
Následovala volejbalová exhibice oceněných mini volejbalistů, přátelský zápas mužů Kvasin 

s bývalými hráči Kvasin a ukázka všech kategorií barevného minivolejbalu.  
 
 Po dohrání následovalo hudební vystoupení V. Dohnálka se synem Vojtou a po nich zahrála 
kapela z Týniště n. Orl. Black Buřiňos. Odpoledne se velice vydařilo i díky příznivému počasí. 
Organizátoři děkují všem, kteří se podíleli na organizaci, divákům a hlavně obci Kvasiny za 
dlouholetou podporu. 
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J. Lejsek, M. Suk, J. Moravec, T. Erben, M. Moravec 

 
 
 

 
. T. Erben, K. Moravcová, M. Moravec, R. Stieberová, V. Šípek, J. Lejsek 

 
https://www.volejbal-kvasiny.cz/gallery/zivot_klubu/2021_06_oslavy_80_let_klubu/102  
 
(Tomáš Erben – VK AŠ Kvasiny) 

 

https://www.volejbal-kvasiny.cz/gallery/zivot_klubu/2021_06_oslavy_80_let_klubu/102
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Mladí rychnovští volejbalisté sehráli 19. 6. 2021 na Símance přátelské utkání proti stejně starým 
volejbalistům ze Svitav. Celkem dva zápasy. V prvním nastoupili kluci z VK Sportu a ve druhém 
holky z Rémy. Výtěžek akce, více než 30 tis. Kč věnovali mladí sportovci organizaci, která 
poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním.. 
 

 
 

 
 

Podívejte se na reportáž  
https://www.facebook.com/zijemerk/videos/544437153635934/ 
 

 

https://www.facebook.com/zijemerk/videos/544437153635934/
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 Volejbalový klub mládeže RÉMA Rychnov zakončil zkrácenou volejbalovou sezónu společně s 
rodiči a přáteli hráček v Kvasinách v areálu VK AUTO ŠKODA Kvasiny ve středu 23. června 
odpoledne. Rodiče si s dětmi netradičně zasoutěžili, občerstvili se grilovanými kuřaty p. Ulricha, 
udělali společnou klubovou fotografii a na sklonku dne se spokojeně rozešli na volejbalové 
prázdniny. 
 

 
  

foto: https://obeclupenice.rajce.idnes.cz/Rema_-_ukonceni_sezony_2021/ 
 

(Luděk Ruprich – Réma Rychnov) 
 

 
 
 

https://obeclupenice.rajce.idnes.cz/Rema_-_ukonceni_sezony_2021/
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14. srpna 2021 

 pořádá Josef Franc pepa.franc@gmail.com - mobil 777 823 389) 
 

10. ročník Chalupářského volejbalového turnaje 

Na travnatých hřištích na Malém Uhřínově 
pro 12 pozvaných, předem přihlášených, smíšených družstev. 

 

 
 

 
 
 
 

mailto:pepa.franc@gmail.com
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Réma Rychnov ve spolupráci s OVS Rychnov n. Kn. a TJ Sokol Lupenice 
a za podpory Královéhradeckého kraje pořádá 

28. – 29. srpna 2021 
  

24. ročník ZMRZLINOVÉHO turnaje 
 ve volejbale dívek 

 
Sportovní areál Sokola Lupenice – 8 antukových kurtů 

 
Případné dotazy zodpoví a přihlášky přijímá 

Luděk Ruprich mobil: 606 658 189, e-mail: ludek.ruprich@tiscali.cz 
 

 
 

11. září 2021 

 pořádá Réma Rychnov  
 

FESTIVAL BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU 2021/22 
Hřiště s umělou trávou (fotbalový povrch) u sokolovny v Rychnově nad Kněžnou 

Kategorie ŽLUTÝ, ORANŽOVÝ, ČERVENÝ a MODRÝ 
Případné dotazy zodpoví Luděk Ruprich mobil: 606 658 189, e-mail: ludek.ruprich@tiscali.cz 

 

Volejbal | Prezentace pro kluby (ialea.cz)

mailto:ludek.ruprich@tiscali.cz
mailto:ludek.ruprich@tiscali.cz
https://www.ialea.cz/blog/volejbal-prezentace-pro-kluby-2/

