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„Otec“ současného basketbalu v Týně, sportovní nadšenec a propagátor košíkové, kva-
lifikovaný hráč, trenér i rozhodčí. Spoluzakladatel klubu, prezident, sekretář, organizační 
pracovník, šéftrenér a kronikář v jedné osobě. Zazní – li někde v souvislosti s Týnem 
nad Vltavou slovo basketbal, ozve se okamžitě ozvěnou Jarda Holub. Pokud bychom 
měli hledat nějaký vhodný výraz, který by vystihoval jeho zásluhy a důležitost pro exis-
tenci klubu, pak by to byla asi „duše“, bez které by tělo zkrátka nefungovalo.

Jarda se ke košíkové dostal už na základní škole ve své rodné Bechyni. Od malička se 
věnoval všem možným sportům, ale nejvíc populární byl i tehdy samozřejmě hokej a fot-
bal. Právě kopačky vyměnil Jaroslav za sálovou obuv a první basketbalové krůčky učinil 
pod vedením trenéra Jana Krischkeho. Své dovednosti dále rozvíjel i na střední škole 
v Táboře, a když ho záliba v tomto sportu neopustila ani po vojně, bylo rozhodnuto. Bas-
ketbal se mu stal celoživotním koníčkem i láskou. Postupně si k hraní přidal i trénování 
a časem získal kromě trenérské kvalifikace také licenci rozhodčího.
 
První družstvo, které trénoval, byl chlapecký tým v Bechyni. Když 
se později přiženil do Týna nad Vltavou, začal vést kroužky 
basketbalu a míčových her při základní škole a pod domem 
dětí a mládeže. Celoživotním basketbalovým vzorem a poz-
ději i přítelem se mu stal reprezentační trenér ze Strakonic, 
MVDr. Miroslav Vondřička. Možná právě díky jeho vlivu se 
Jaroslav Holub rozhodl pro trénování převážně ženské-
ho basketbalu. Během své trenérské kariéry ale vedl 
i družstva mužů a dorostenců.

Basketbalu v Týně se Jarda věnuje téměř 40 let 
a za tu dobu vychoval již několik generací hrá-
čů, hráček, rozhodčích i trenérů, sám absolvoval 
v roli hráče, kouče i rozhodčího nespočet utká-
ní, strávil trénováním mládeže i dospělých tisíce 
hodin v tělocvičně a neméně času na cestách za 
basketbalem. Se svými svěřenci založil v roce 1995 
basketbalový klub, který pod jeho vedením funguje 
dodnes. V současné době vede družstvo přípravky, 
žákyň U15 a žen. Za všechno své basketbalové snaže-
ní si Jarda zaslouží velké uznání a poděkování.


