
HISTORIE BASKETBALU V TÝNĚ NAD VLTAVOU
Basketbal se v Týně nad Vltavou hrál rekreačně i závodně desítky let před tím, než byl založen samostatný basketbalový klub. Poté, co se z USA tento krásný sport dostal zejména díky univerzitním studentům a učitelům do Evropy, zako-
řenil na počátku 20. století i v tehdejším Československu. To se také stalo jednou z osmi zakládajících zemí mezinárodní basketbalové federace FIBA (Ženeva 1932). Mezi nejvýraznější šiřitele a propagátory této hry u nás patřily organizace 
jako YMCA, Sokol a Orel. Sportu se dál dařilo především na akademické půdě, takže většina družstev reprezentovala střední nebo vysoké školy. Zejména křesťanské sdružení YMCA, z jehož středu pocházel „vynálezce“ basketbalu Dr. James 
Naismith, zařazovalo čím dál tím více populárnější košíkovou, jak si Čechoslováci basketbal překřtili, i do náplně svých letních táborů. Přestože byl basketbal vymyšlen především jako halový sport, jeho hraní pod širým nebem je oblíbené 
dodnes.

Také první venkovní basketbalové hřiště u Týna nad Vltavou se objevilo v rámci letního tábořiště v lese Semenci na břehu Lužnice. V roce 1937 zde vyrostly dřevěné sruby a v jejich blízkosti pak dřevěné konstrukce košů s deskami. Ozdra-
vovna Dr. Edvarda Beneše, později přejmenovaná na tábor Permoník, tak přinesla do našeho města první kontakt s tímto sportem.

Ačkoliv venkovní hřiště na košíkovou nechybělo ani ve velkolepém plánu týnského sokolského letního cvičiště, první koše byly ve městě zavěšeny až po 2. světové válce na stěnách tělocvičny v Sokolovně. Pod křídly Sokola ale basketbal ne-
vydržel příliš dlouho – byla tu 50. léta 20. století, a první basketbalový tým tak hrál pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Jiskra Týn nad Vltavou. Z basketbalově vyspělých Českých Budějovic přinesl košíkovou trenér Spůra, který byl zaměst-
naný v Týně jako úředník. Mezi první hráče reprezentující naše město v krajském přeboru patřili: Jiří Pešta, Jan Plaňanský, Jiří Anděra, Jaroslav Kučera, Václav Kališ, Jan Jung, Jan Zeman a mnozí další.

V dalších letech byl basketbal častěji zařazován do výuky tělesné výchovy na základních a středních školách a uskutečňovala se různá meziškolní klání. V sezoně 1970 – 1971 nastupují v okresním přeboru dorostenecké týmy chlapců a děv-
čat Gymnázia Týn nad Vltavou.

Koncem osmdesátých let dvacátého století se v tělocvičně na základní škole na Malá Straně rozbíhá kroužek basketbalu pod vedením Jaroslava Holuba. V zájmu o tento sport převažují spíše děvčata, ale čas od času se podaří dát dohromady 
i skupinku chlapců. Později zaštiťuje tento kroužek Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou, pod jehož hlavičkou hrají první soutěžní utkání družstva až do roku 1995, kdy je založen Basketbalový klub Týn nad Vltavou.

STRUČNÁ HISTORIE BASKETBALOVÉHO KLUBU TÝN NAD VLTAVOU
• V roce 1988 začíná pravidelně fungovat v Týně nad Vltavou sportovní kroužek basketbalu při MĚDDM pod vedením trenéra Jaroslava Holuba.
• O tři roky později se koná první soustředění v Hojné Vodě u Nových Hradů, kterého se účastní družstvo děvčat. Toto družstvo pak v sezoně 1991/1992 vstupuje do soutěže krajského přeboru, kde se nakonec jako nováček umisťuje 
 na šestém místě. Basketbal v Týně nad Vltavou pak začínají reprezentovat nejen starší žákyně, ale i družstvo mužů. Ti vybojují hned v první sezoně 1992/1993 třetí místo v okresním přeboru.
• V roce 1993 nastupuje nová generace děvčat a rostoucí zájem o basketbal v Týně nad Vltavou potvrzuje příliv stále nových členů. Soustředění v Klatovech v roce 1995 se účastní jak družstvo dorostenek, tak i nově se formující mladší dorostenci.
• 1. 12. 1995 je oficiálně založen Basketbalový klub Týn nad Vltavou. Výkonný výbor a zároveň zakládající členy klubu představují Ing.Dušan Hlavnička, Mgr.Milan Šnorek a Jaroslav Holub.
• Od roku 1995 klubem procházejí desítky členů. BK Týn střídavě reprezentují družstva žákyň, dorostenek, dorostenců, mužů a žen. Klub, takto rozrostlý, se však paradoxně potýká s problémem sportovního zázemí. Poté co je družstvům  
 znemožněno trénovat a hrát mistrovská utkání v tělocvičně kasárenského komplexu, zůstávají odkázána na neregulérní malá hřiště na ZŠ. Později se naskýtá možnost dojíždět do již vyhovující tělocvičny v Integrované střední škole v Hněvkovicích.
• V sezoně 1998/1999 vstoupilo nové družstvo mužů (vybudované především z loňských dorostenců) do okresní basketbalové ligy. Jeho základ doplněný o několik změn reprezentuje BK Týn nad Vltavou i v sezoně 2001/2002.
• V roce 1999 se na již tradičním soustředění v Klatovech vytváří nové družstvo mladších žákyň, které se pak postará o jeden z největších úspěchů basketbalu v Týně nad Vltavou, poté co obsazuje 3. místo v oblastním přeboru Jižních   
 Čech v sezoně 2000/2001.
• Duben 2001 – je otevřena sportovní víceúčelová hala v Týně nad Vltavou. BK tak získává zázemí pro nadcházející sezonu.
• Od roku 2007 reprezentuje BK Týn nad Vltavou první chlapecké žákovské družstvo. Mladší minižáci pak také v roce 2008 absolvují soustředění v Klatovech.
• V sezonách 2009-10 a 2010-11 hraje BK Týn nad Vltavou soutěže ve třech kategoriích. Vltavotýnští muži vstupují v sezóně 2009 – 2010 skvělým druhým místem do Sdruženého okresního přeboru Českobudějovicka.
• V roce 2012 zahájil první tréninkovou sezonu tým přípravky.
• V sezoně 2013/2014 reprezentuje BK Týn nad Vltavou tým mužů i nově sestavené družstvo žen. Pravidelně trénují také minižákovská družstva chlapců a dívek. Domácí hřiště v městské sportovní hale je vylepšeno o novou světelnou   
 tabuli a sklolaminátové desky s regulací výšky pro minibasketbal.
• V sezoně 2014 – 2015 reprezentují v soutěžích družstva mužů a žen. Pravidelně trénují také žákovská družstva chlapců i dívek a značně se rozrůstá minibasketbalová přípravka. 12. září 2015 pořádá klub den oslav 20. let od svého založení.

POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BASKETBALE
Celkem čtyřikrát bylo svěřeno pořadatelství Mistrovství České republiky v basketbale mládežnických kategorií našemu klubu. 

Pokaždé to pro nás byla velká čest a také velký svátek basketbalu v našem městě. Své finálové turnaje tu v letech 

2006, 2009, 2011, 2014 střídavě odehráli chlapci i dívky v kategorii starších minižáků.

TĚLOCVIČNY A HŘIŠTĚ (Hledání domácí palubovky)
Vzhledem k tomu, že basketbal nebyl v minulosti tak populární, jako je tomu dnes, hledali se v malém městě těžce nejen zájemci o tento sport, ale také místo, kde by se dal provozovat. První tělocvičny v Sokolovně a na základní škole na Malé Straně svou velikostí neumožňovaly vytvořit 
na ploše regulérní hřiště 28 x 15 m a zkrácené rozměry stačily ještě pro trénink, ale ne už tak pro mistrovská utkání. Soutěžní sezona žákyň 1991/1992 se hrála právě v tělocvičně ZŠ Malá Strana poté, co dostalo družstvo na upravenou velikost výjimku. 

Nakonec na prvním regulérním hřišti s mobilními koši začali týnští basketbalisté hrát v místních kasárnách. Bohužel se využívání této uspokojivé tělocvičny začalo časem komplikovat – problémy se vstupy do vojenské zóny, postupné chátrání objektu a především neochota zástupců armá-
dy dále pronajímat hřiště civilnímu sektoru způsobily nucený odchod do azylu v tělocvičně učiliště v nedalekých Hněvkovicích. Od roku 1996 tedy týnští basketbalisté ke svým domácím zápasům dojížděli. V Týně nad Vltavou mezitím vyrostla nová škola na sídlišti Hlinky se dvěma malými 
tělocvičnami, které opět stačily pouze na trénování.

Smutnou kapitolou hledání domovské palubovky v našem městě (naštěstí s dobrým koncem) je městská sportovní hala. Stavba, jejíž základy byly položeny již v roce 1990, čekala na své dokončení celých 11 let. Mezitím se stala oblíbeným tématem politických jednání, tahákem předvo-
lebních programů a její osud kolísal mezi dostavbou, využitím ke zcela jiným účelům než sportovním a úplným zbouráním. Naštěstí zvítězil zdravý rozum a vzácná myšlenka, že ne vše, co je lidem prospěšné, musí nutně vydělávat. Vznikl tak konečně důstojný stánek pro basketbal i další 
sporty, který nám mnozí naši soupeři z jiných měst závidí.

V současné době je naším snem mít v Týně nad Vltavou regulérní a důstojné venkovní hřiště s umělým povrchem, kterými se již delší dobu můžou pochlubit nejen větší města, ale i malé obce v našem okolí. Takové hřiště pro nás znamená možnost trénovat i v letních měsících a zároveň 
zpřístupnit náš sport široké veřejnosti.
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