
VZPOMÍNKA 

V úterý 18. září 2019 zemřel pravděpodobně nejstarší člen TJ  Slavia Hradec Králové Jiří 
Houska. Mnohým Hradečákům toto jméno nic neříká, znali ho především starší volejbalisté 
nejen v Hradci, ale i v celém kraji. Setkávali se s ním na volejbalových kurtech a v halách, 

nejprve jako s hráčem Žižky a Slavie HK, později jako s rozhodčím 1. třídy v ligových, 
krajských a okresních soutěžích. Kromě těchto činností Jirka pomáhal Slavii na poli 

funkcionářském, dlouhá léta byl hospodářem TJ. 

 

Jiří Houska se narodil v Maršovicích, brzy se však s rodiči přestěhoval do Mělníka. Po 
absolvování povinné školní docházky se ve Vrchlabí vyučil obchodním praktikantem. První 
zaměstnání našel v TIBĚ Dvůr Králové a později v Hradci Králové ve výrobním družstvu 
DRUTKA. V Hradci se usadil, oženil se a spolu s manželkou vychovali dvě dcery, Helenu 

a Magdu. Ta se "potatila", hrála volejbal za velmi dobré dorostenky a ženy Slavie. 
Jirkovou celoživotní láskou byl volejbal. Jeho nejoblíbenějším turnajem jako hráče, byl turnaj 

veteránů v Radčicích, jako rozhodčí nejraději jezdil na turnaje do Dřevěnice a Čestic. Pod 
hlavičkou Drutky dával každý rok dohromady volejbalové družstvo, které mnohokrát 

zvítězilo na Sportovních hrách výrobních družstev. Dnes už můžeme prozradit, že jediným 
zaměstnancem Drutky byl Jirka, ostatní hráči vybraní  z různých hradeckých oddílů, hráli 

"načerno". 
V 70. letech byl Jirka vedoucím družstva veteránů Slavie C v Okresním přeboru. Po ukončení 
činnosti se tato parta dále scházela 1× týdně k rekreačnímu zahrání. Od jara do podzimu na 

venkovních kurtech, v zimě v hale, nejprve v tělocvičně Zdravotní školy, později v hale 
Slavia. Společně také veteráni slavili kulaté narozeniny všech členů své party. S přibývajícími 

léty ubývalo hraní a docházelo k přechodu na posezení s kamarády při pěnivém moku. 
A stejně jako na hřišti, tak i tady Jirka téměř nikdy nechyběl. Byl to člověk společenský, 

dobrý a spolehlivý kamarád. Budeme na něj v dobrém vzpomínat. 
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