Volejbal v letech 1925 - 1960

Historie oddílu volejbalu v našem městě.
Nedávno jsme slavili 80 roků od doby, kdy v Bučovicích poprvé zakotvila hra zvaná volejbal.
První začátky spadají do roku 1925, kdy se tato hra začala objevovat na místním reálném
gymnáziu. Hra natolik zaujala žáky i profesory, že tuto hru přenesli do svého volného času v
místním Sokole. Byly vybudovány dva pískové kurty na sokolském hřišti u Litavky a denně se
hrálo. Prstová technika byla stejná jako dnes (čili obouruč se současným nasazením obou
rukou na míč), vybírání nízkých míčů bylo jednou rukou – klasický bagr byl znám až později,
podání bylo spodní bez rotace. Hráčů nastupovalo stejně jako dnes, to je šest na každé straně,
při každé ztrátě se hráči posouvali o jedno postavení ve směru hodinových ručiček. Specifikace
hráčů na blokaře, smečaře, univerzála a libera, jak ji známe dnes, samozřejmě nebyla. Hřiště
bylo vykolíkované o přibližně současných rozměrech, to je 9 x 18 m, nebyla známa útočná čára.
Vybavení hráčů bylo prosté, u mužů bílá tílka červené trenýrky, u žen pak modré trenýrky a
rovněž bílá trička.
Soutěže organizovala župa Dr. Jindry Vaníčka v Brně v měsících květnu až říjnu. V zimních
měsících se volejbal nehrál. Mezi nejčastější soupeře kromě brněnských sokolských oddílů
patřily družstva Kyjova, Slavkova, Ždánic, Rousínova, Zlína, Prostějova a Kojátek.
Zřejmě největšího úspěchu v předválečné éře dosáhlo družstvo žen, kdy se v roce 1939
pod vedením br. Rudolfa Matouška probojovalo na otevřené mistrovství Čech a Moravy.
Mistrovství se konalo v Praze na Strakově akademii (dnešní Úřad vlády) v období 7. – 8. 10.
1939 a část si děvčata vybojovala 3. místem na turnaji moravských sokolských družstev v
Kyjově. Vítězem celého mistrovství se staly hráčky Sokola Plzeň, další tři družstva byla pražský,
naše hráčky skončily na 7. místě, což bylo zřejmě maximum. A kdo byli tito první hráči a hráčky:
Zd. Sedláček, Oldřich Sedláček, R. Matoušek, Mir. Neuwirt, Lad. Kříbek, Lad. Chobola, Vlad.
Chobola, Venda Neumann, Vlasta Svobodová, Míla Janoušková, Ludmila Jandlová, Lorka
Nahodilová, Blažena Korčiánová, Lud. Geislerová, M. Bayerová, Zdena Fráňová, Růžena
Dvořáková a další. Za zmínku stojí ještě 5. místo našich žen o rok později na moravském turnaji
v Žabovřeskách, které však nevedlo k účasti na mistrovství Čech a Moravy kam postupovala
pouze první tři družstva.
V dalších letech se družstva mužů i žen účastnila regionálních župních turnajů, v období
kolem r. 1949 nebyla známa žádná herní činnost mužských složek, rovněž v ženských složkách
aktivita ustávala. Došlo k ukončení činnosti Sokola a sjednocení tělovýchovy. Toto období
nebylo pro sportování příznivé, v závodní tělovýchovné jednotě UP Bučovice byl činný pouze
oddíl kopané.
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