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Evropské unie, v rámci fondu Leader + (Rozvoj venkova). Náš projekt na uspořá-

dání Ochotnického divadelního festivalu v červenci 2005 byl podpořen a získanou 

dotaci jsme využili k jeho realizaci.

K úspěšné činnosti týneckých ochotníků významně přispívá vstřícnost Miro-

slava Němce, který poskytuje zázemí ve Společenském centru Týnec a také nema-

lá podpora Města Týnec nad Sázavou. Doufáme tedy, že kulturních aktivit pod 

logem Netopýra bude přibývat, stejně jako spokojených účastníků a diváků z řad 

veřejnosti.

Základní organizace ČSCH v Týnci nad Sázavou

Zdeněk Kuchta

V r. 1942 byl založen spolek chovatelů drobných zvířat v Týnci. Těmi zapále-

nými chovateli, kteří v nelehké době uskutečnili tento počin, byli: Miroslav Červe-

ný, Jan Vajner, František Beránek, Dvořák (autodoprava), Josef Plavec, Emanuel 

Dvořák, Vasilij Terentějev, Jan Šípek, Rudolf Bittner, Ota Formáček, František Při-

byl, Robert Průcha, Antonín Zajíc, Josef Topič, Josef Brejla a Kudrna z Prahy.

Počátky spolku byly těžké a velice skromné. Přesto již v r. 1943, rok po ustave-

ní spolku, byla uspořádána první výstava drobných zvířat na zahradě za hotelem. 

Průvodce 1. spolkové výstavy v roce 1943 (sbírka ČSCH)
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Přehlídka proběhla ve dnech 13.–14. 6. 1943. Při této příležitosti byl také vydán 

první výstavní katalog v německo-českém znění. Tím byly učiněny první kroky 

k propagaci chovatelství v Týnci. V době okupace se výše zmíněným podařil veli-

ce záslužný čin, ať už jeho pohnutky byly chovatelské nebo vlastenecké.

Po osvobození se možnosti chovatelů podstatně rozšířily, rostly nejen počty 

chovů, ale i druhů chovaných zvířat. Přibylo čistokrevných chovů drobných zví-

řat – králíků, drůbeže, holubů, kachen, hus, ovcí, koz aj. užitkových zvířat. Objevi-

lo se různé exotické ptactvo, okrasní holubi a zakrslá drůbež (liliputky). Ve větší 

míře se začala pěstovat zvířata pouze pro potěšení.

Z období, kdy byly všechny spolky, sdružení a organizace donuceny existovat 

v intencích KSČ nebo zaniknout, se traduje historka z výstavy v r. 1954. „Chtěli jsme 

uspořádat výstavu drobného zvířectva v místnosti, která by zaručovala dostatečný prostor. 

Nejlépe vyhovovala místnost, která byla v „hotelu“ v Týnci nad Sázavou na půdě. Upravit 

však půdní prostor na výstavní místnost byla práce nad lidské síly. Přesto jsme se do práce 

pustili a začali půdní prostor připravovat. Musely se zhotovit také schody do půdního pro-

storu, kde měla být výstava uskutečněna. Podařilo se všechno. Místnost jsme vybílili, od-

klidili zbytky po keramické výrobě. Zde se dříve keramická výroba prováděla. Po úpravách 

celého prostoru a instalaci výstavního zařízení návštěvníci přímo žasli, že v Týnci je tako-

vý prostor, o kterém nevěděli.“

V této době přišli také další chovatelé: Jaroslav Dudek, Eduard Šiňor st., Jo-

sef Zeman, Jaroslav Šindelář, Josef Bouček, Vladimír Koval, Josef Volný a Jindřich 

Schůt. Všichni tito jmenovaní členové byli navrženi nebo obdrželi vyznamenání II. 

a III. stupně za chovatelství.

Výraznějších výsledků dosáhla naše organizace po r. 1971. Členů pomalu 

přibý valo a jejich počet byl v průměru okolo 50 osob. Ve výboru pracovali nejzku-

šenější členové organizace. Funkci vedoucích jednotlivých odborů vykonávali: 

králí ci – Eduard Šiňor st., holubi – Jaroslav Dudek, drůbež – Aglaja Čelikovská 

a exoti – Houška. Členskou základnu tehdy tvořili občané z 18 obcí a osad: Týnec 

nad Sázavou, Podělusy, Chářovice, Krusičany, Bukovany, Úročnice, Chrást nad Sá-

zavou, Krhanice, Nespeky, Dařbož, Čakovice, Břežany, Kamenný Přívoz, Kamen-

ný Újezdec, Chleby, Zbořený Kostelec, Pecerady a Netvořice. Při výstavách se vy-

stavovalo až 200 králíků, 200 holubů a 120 kusů drůbeže. Nároky na výstavní 

zařízení stoupala, a tak se přistoupilo k vlastní výrobě výstavních klecí a voliér. 

Díky zápalu členů jsme pak v r. 1982 dosáhli úplné soběstačnosti v oblasti výstav-

ního zabezpečení. Pro pořádání výstav se využívaly i tenisové kurty, kde se cho-

vatelé tradičně o týneckém posvícení mohli pochlubit svými úspěchy.

Po listopadu 1989 došlo k významnému úbytku členstva základní organizace. 

Stalo se tak z důvodu vyššího věku, nedostatku času kvůli změně zaměstnání a za-

šlo to tak daleko, že v polovině 90. let bylo na 4 roky přerušeno pořádání výstav. 

Znovuoživení tradice nastalo kolem r. 1997, kdy se opět konala tradiční výstava, 

tentokrát v prostoru bývalé nafukovací haly u fotbalového stadionu v Náklí. V té 

době měla organizace 23 členů.



381

k historickým kořenům města

Zatím poslední výstava se uskutečnila ve dnech 30.–31. 10. 2004, kdy si ná-

vštěvníci mohli prohlédnout 160 králíků, 60 kusů drůbeže, 100 holubů a 50 exotů. 

Garantem několika posledních výstav se stal MěÚ v Týnci nad Sázavou. V r. 2004 

na okresní výstavě ve Voticích byli naši chovatelé velmi úspěšní. Holubáři Pavel 

Franěk a Pavel Pýcha zvítězili v soutěži organizací okresu Benešov a získali pu-

tovní pohár. Králíkáři Zdeněk Halas a Zdeněk Kuchta byli o pouhý bod druzí.

Nejstarším aktivním členem je Josef Zeman, který už 42 let vykonává funkci 

pokladníka (v lednu 2005 oslavil 83. narozeniny). V současnosti má organizace 

15 členů: Zdeněk Zazvonil, Zdeněk Kuchta, Josef Zeman, Pavel Pýcha, Milan Ber-

nard, Zdeněk Halas, Pavel Franěk, Jan Holakovský, Václav Chobotský, Karel Ma-

tys, Vladimír Novotný, Martin Bohuslav, Eduard Šiňor, Miloš Šiňor a František 

Havelka. Mezi neúspěšnější chovatele patří Pavel Franěk – holubi a Zdeněk Ha-

las – králíci.

Historie Sokola

Věra Junová

Z podnětu zaměstnance brodecké přádelny Emanuela Stříbrného byla v říj-

nu 1906 svolána schůze občanů Týnice, kteří projednali založení tělocvičné jedno-

ty. Dne 29. 11. 1906 došly Stanovy, a tak se 23. 12. 1906 konala ustavující schůze 

a byla založena první tělovýchovná organizace, a to „Tělocvičná jednota Sokol 

v Týnici nad Sázavou“. Zvoleni byli: starosta – Hásek Josef, místostarosta – Čer-

mák Antonín, náčelník – Stříbrný Emanuel, jednatel – Černohorský Vl., pokladník 

– Tůma. Zápisné je stanoveno na 1 K a členské příspěvky na 40 haléřů měsíčně.

Cvičili pouze muži a cvičení se konalo na zahradě a v sále místního hotelu. Ve 

cvičení byl vzorný pořádek a docházka do cvičení byla dochvilná i pilná. 16 mužů 

cvičilo již na 5. všesokolském sletu 28. 6.–2. 7. 1907 v Praze. Jednota zakoupila kro-

je po 34 K a členové si je později dle možnosti spláceli.

Týnečtí chovatelé na výstavě v Týnci v roce 2002 
(sbírka ČSCH)

Výstava drobného zvířectva v Týnci v roce 2004 
(sbírka ČSCH)
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Jako příprava na slet se pořádalo první veřejné vystoupení v Týnici na zahradě 

hotelu dne 26. 5. 1907. Domy ve vsi byly ozdobeny prapory a po cvičení byl kon-

cert.

V průběhu roku se počet členů zvýšil o 38 a pro cvičení bylo zakoupeno nové 

nářadí: kůň za 182 K, bradla za 220 K, žíněnka za 40 K a činka. Usnesením valné 

hromady z 22. 9. 1907 bylo rozhodnuto zakoupit pozemek v Nové Týnici (dnes Li-

pová ulice) ve výměře 150 sáhů po 5 K.

V roce 1910 započal činnost i dorost a v roce 1914 žactvo. Obsahem cvičebních 

hodin bylo, kromě cvičení prostných a pořadových, cvičení s náčiním, na nářadí, 

hry, vrh koulí, běhy, skoky. V roce 1914 již vlastnila jednota i malé činky, kužele, 

tyč pro skok vysoký, míče a také konstrukci pro kruhy. K činnosti patřila i veřejná 

vystoupení, akademie, cvičení místní i v okolí, vycházky, výlety, přednášky, čin-

nost divadelní, koncertní i pořádání tanečních zábav. Od roku 1911 měla jednota 

i svoji spolkovou knihovnu.

Po 26. červenci 1914 život v jednotě ustal. V jednotě se za války pracovat neda-

lo, Česká obec sokolská byla rozpuštěna. Většina členů odešla na vojnu a 6 členů 

za války zemřelo. Dne 10. listopadu 1918 se konala za povznesené nálady nezapo-

menutelných převratových dnů další valná hromada a tehdejší místostarosta Slá-

deček přečetl výzvu starosty ČOS k obnovení činnosti Sokola, což bylo respekto-

váno.

Nejstarší a nejmladší Sokolové v Týnci kolem r. 1910 (sbírka F. Šípka)
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Rok 1919 se vyznačuje vzrůstem počtu členstva a zahájením cvičení žen, do-

rostenek a žaček. První náčelnicí byla A. Karásková. Rok 1920 se vyznačoval zdo-

konalením v technice i teorii cvičení. Ženy byly vzorem v celé župě a ve víceboji 

pro VII. všesokolský slet dosahovaly vysokých bodových ohodnocení. Spolu s mu-

ži a dorostenci prošly i ve vylučovacích závodech prostných a cvičily i v Praze.

V červenci 1921 byl v jednotě ustaven i odbor házené. Vedoucím byl L. Štros 

a již 24. 7. 1921 byl sehrán první přátelský zápas s SK Meteor Vinohrady s výsled-

kem 2:10.

V tomto roce získala jednota i nájem celého hotelu za 15 000 Kč a 26. srpna 1922 

uvedla do provozu biograf. Bylo však příliš potíží technických, a tím i finančních.

Až od roku 1923 se poměry pomalu zlepšily. Velký přelom k lepšímu nastal 

1. dubna 1926, kdy došlo v Týnci k zapojení na elektrickou energii a kino přešlo na 

nový elektrický zdroj. Byl však stále nedostatek hudebníků (němý film).

Život tělocvičné jednoty v dalších letech plynul celkem klidně. Základem čin-

nosti byla gymnastická cvičení, házená, odbíjená. Na letním cvičišti vedle řeky 

u mostu se po každém cvičení dlouho do noci zpívalo. Každoročně byly pořádá-

ny veřejné cvičební hodiny, akademie a v roce 1927 s velkým úspěchem i veřejné 

okrskové cvičení. Neustávala ani činnost turistická. Vycházky, výlety a pochodo-

vá cvičení doplňovala tělocvičnou činnost několikrát v roce. Činnost byla doplňo-

vána i vzděláváním – přednáškami a proslovy, rovněž tanečními zábavami a di-

vadlem.

Sokolky v Týnci v r. 1926 (sbírka F. Šípka)
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Slavný byl rok 1931, kdy jednota oslavovala 25. výročí svého založení. Měl se 

splnit i dávný sen. Dne 12. dubna 1931 zadala valná hromada J. Hraběti vyhotovit 

plány pro výstavbu sokolovny. K realizaci však nikdy nedošlo.

Do okupace patřil týnecký Sokol mezi nejčilejší z celé blanické župy. Okupace 

přerušila bohatou činnost na veřejnosti a 13. 4. 1941 byla zakázána úplně a ČOS 

rozpuštěna. Sokolský duch však byl převeden do tovární tělovýchovy, založené 

v závodě Týnec-Brodce, a tím se předešlo i zavedení kuratoria. Cvičilo cca 20 mužů 

a 28 žen.

Krátce po osvobození naší republiky, v červenci 1945 byla v Týnci oficiálně ob-

novena veřejná činnost Sokola a v roce 1946 obnoveno pravidelné cvičení. V prů-

běhu dalších let došlo ještě k mnoha změnám, ale činnost neustala. Po celá dlouhá 

léta přetrvává tradice cvičení v Týnci a nezáleží na tom, jak se zrovna v té či oné 

době organizace jmenuje.

1948  – Sokol JAWA METAZ Týnec nad Sázavou 

1953 – DSO Spartak Metaz Týnec nad Sázavou

1962 – Tělovýchovná jednota Metaz Týnec nad Sázavou

1968 – Tělovýchovná jednota JAWA-METAZ Týnec nad Sázavou – dosud

Týnecký Sokol za okupace

Ze soukromého archivu Jaroslava Krcha – výpis z náčelnické zprávy Františka Vilda

Rok 1939 – rok zániku našeho státu na dočasnou dobu, znamenal zvýšenou 

činnost po stránce tělocvičné. Společné cvičení bylo vždy protestem proti okupan-

tům – tam jsme byli posilováni ve vítězství pravdy a spravedlnosti. Naše jednota 

se zúčastňovala různých akcí, které pořádala župa. 27. května 1939 uspořádala TJ 

Sokol Poříčí výlet do naší jednoty, naše členstvo i dorost šly dvěma směry naproti 

a to: přes Bukovany a druhá část přes Pecerady – účast 65 členů. Potom společně 

jsme se vrátili na naše cvičiště, kde byl zapálen oheň, zpívaly se národní a sokol-

ské písně. 17. června t. r. se konal na oplátku sraz v Poříčí, obě cesty se šlo pěšky, 

účast 33 členů. 28. září se konala procházka do Netvořic. Později i do Čerčan. V té-

to době i ČOS zahájila boj proti okupantům zakládáním ilegálních skupin v kaž-

dé župě, okrsku i jednotě. Z naší jednoty byl vybrán Jar. Reitinger. Tato akce byla 

záhy zničena, když 1. září byli zajištěni nejlepší lidé v ČOS. Naší jednotu také za-

sáhla tvrdá ruka nepřítele, zajištěni byli: starosta J. Topič, řed. školy, jednatel St. 

Karas, učitel a náčelník Fr. Vild, po 7 dnech vězení byli propuštěni. 28. října ve 

večerních hodinách se sešla hrstka věrných, aby položila věnec k pomníku pad-

lých: Vild Fr., Krch Jar., Červencl Rud., Reitinger Jar., Roth Jos., Ulrych Jiří, Chyba 

František. 

V témže roce byl u nás rozšiřován časopis „V boj“, který nám byl doručován 

z Prahy. Ve prospěch časopisu byla vykonána sbírka mezi nejvěrnějšími a byla 
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úspěšná. Některým cvičícím se stalo členství v Sokole obtížné a nepříjemné, to 

byli ti, kterým ani Sokol nedovedl narovnat páteř.

V r. 1940 byla činnost stále velká. Vzájemně jsme se navštěvovali s okolními 

jednotami. K nám chodili i činovníci ze župy jako učit. Kroutil, starosta, který byl 

uvězněn a z nacistického pekla se již nevrátil, rovněž náčelník okrsku R. Rezek 

zemřel mučednickou smrtí v německém vězení. Znovu se silně rozvíjí podzemní 

činnost. Vedoucí J. Reitinger měl styky s ilegální skupinou „Alex“, práce se dařila.

V roce 1941 bylo dočasné zastavení sokolské činnosti. Do poslední chvíle zů-

stali věrní: Vild Fr., Jukl K., Krch J., Červencl R., Balkovský A., Hruška V., Bernášek 

A., Ing. Bayer J., Brzák Fr., Reitinger J., Chvojka J., Provazník L., Havel M., Pacek J., 

Pavlas J., Fialka J.

Při likvidaci naší jednoty se podařilo J. Reitingerovi odvážným způsobem, na 

vlastní nebezpečí, zatajiti 15 000 Kč, z toho část odevzdal skupině „Alex“ na za-

koupení vysílačky a druhá část přišla k podpoře rodin pracovníků, kteří byli ve 

vězení. Mimo to ještě byly konány sbírky ve prospěch trpících rodin. Ve vězení byl 

také Karel Procházka, cukrář, dále v mučednickém táboře zahynul dlouholetý 

člen cvič. sboru učitel Fr. Prokop. 

Sokolský duch byl nadále udržován i v tovární tělovýchově, která byla svěře-

na Ing. Baye rovi, Vildovi Fr., Krchovi J., Červenclovi R. Župní cvičitelské zkoušky 

udělali: Krch Jar., Vild Fr., Jukl K., Reitinger J. a Červencl R.

Závodní tělovýchova byla založena po rozhovoru tajemníka OOR z Benešova 

Koláře, Vilda Fr. a ředitele Ing. Oliveriuse. V pracovní době učně cvičil J. Krch. Tou-

to závodní tělovýchovou jsme zabránili tomu, že v Týnci nebylo kuratorium.

Týnečtí sokolové po roce 1918
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Náčelníkem byl Vild Fr., místoná-

čelníkem Krch J., náčelnicí M. Svobodo-

vá, místonáčelnicí M. Kudrnová. Mužů 

cvičilo průměrně 20, žen 28. V té době 

jsme uspořádali tělocvičnou akademii, 

cvičilo se v sokolském cvičebním úbo-

ru. Byla nacvičena „tyč“ Fr. Erbena, po-

praveného v r. 1942, Ruské tance, spo-

lečně muži a ženy, „polka“ pro ženy 

rovněž od Fr. Erbena. Akademie byla 

úspěšná, v bývalé kantýně, nynější uč. 

dílně, nebylo ani jedno místo volné. 

Přítomní němečtí vojáci si mohli ruce 

utleskat. V roce 1944 byly konány leh-

koatletické závody na fotbalovém hřiš-

ti – všechno bylo vedeno našimi členy.

Za ilegální činnost obdrželi dip-

lomy a medaile „Silou Žižkovou“ dva 

bratři z naší jednoty a to Reitinger Jar. 

a Krch Jaroslav.

Klub mladých debrujárů v Týnci nad Sázavou

Dana Oktábcová 

Klub mladých debrujárů byl v Týnci založen ve školním roce 1998/99 při staré 

škole učitelkou Danou Oktábcovou. Pro velký zájem dětí byl klub rozšířen i na 

novou škou, kde ho do r. 2003 vedla paní Martina Lutzová. Od svých počátků má 

klub kolem 40 členů ve věku 7–12 let.

Název debrujáři vznikl ze dvou francouzských slov, která v překladu zname-

nají – šikovný a objevovat.

Koncepcí mladých debrujárů je zábavným způsobem pro mladé „odmystifi-

kovat vědu“. Pokusy, které v klubu provádíme, jsou velmi jednoduché jak na vy-

bavení, tak na vlastní provedení. Prakticky všechny pokusy si může každý člen 

vyzkoušet sám. Tím jsou děti vyzývány ke spojení se světem vědy. Získávají vědo-

mosti o tom, že věda je způsob myšlení, kultury.

Pravidelně se účastníme celostátních soutěžních setkání, která organizují nej-

aktivnější kluby debrujárů, které pracují na Moravě. V závěru každého kalendář-

Hokejové družstvo dorostu týneckého Sokola v ro ce 1942, zleva Hadač, Plachý, J. Šípek, Zd. Hochman, 
Chvojka, sedící Topič, J. Živný, F. Štruml (sbírka F. Šípka)
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ního roku je pro debrujáře, jako odměna za celoroční práci, pořádána akce „Váno-

ce debrujárů v Praze“. V uplynulých letech jsme tak mohli navštívit laboratoře 

ČVUT, VŠCHT, zákulisí Národního a Stavovského divadla, vybraná muzea a kul-

turní památky v Praze.

V r. 1999 a v r. 2000 jsme s našimi pokusy vystupovali v nedělním televizním 

vysílání pro děti, v pořadu „Žirafa“.

Součástí činnosti klubu jsou i debrujárské výpravy za vědou do zahraničí. Spo-

lečně s klubem z Netvořic jsme v r. 2000 navštívili Paříž, o dva roky později Lon-

dýn a v r. 2004 Belgii. Program výprav je zaměřen nejen na významné kulturní 

památky, ale i na prohlídky vědeckých a technických muzeí.

Dvakrát jsme přijali pozvání slovenských debrujárů z Košic a strávili jsme 

s nimi v jejich městě tři skvělé dny. Pokaždé jsme tam jeli lehátkovým vlakem a při 

zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na jednodenní vycházku do Vysokých Tater.

V současné době se scházíme jednou týdně na pravidelných schůzkách a o ví-

kendech podnikáme výpravy do muzeí a za technickými památkami v našem 

oko lí.

Šachový oddíl Jawa – Brodce

Marta Ducháčková

Veřejný šachový život v Týnci nad Sázavou a v Brodcích až do 2. světové války 

v podstatě neexistoval. Šachy se hrály po domácku u Boříků, u Fikerů a samozřej-

mě i v jiných domácnostech. Teprve když v pražském hlavním závodě Zbrojovky 

Ing. F. Janeček začali s činností sportovního Jawa klubu, přidali se i zaměstnanci 

z Brodců.

Týnečtí debrujáři v Bruselu (sbírka D. Oktábcové)
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9. 9. 1942 se v brodecké kantině sešlo 14 fandů – šachistů a usneslo se na zalo-

žení šachového odboru.

Zakládajícími členy byli: předseda – Vojtěch Bořík (zároveň hlavní iniciátor 

odboru)

 jednatel – Jaroslav Novotný

 pokladník – Z. Fikera

 zapisovatel – Ing. J. Oppelt

Účastníci první schůze jednali až do 22.00 o programu činnosti. Byl schválen 

členský příspěvek ve výši 12 Kč ročně na nákup potřebné literatury. Odbor začal 

ihned pracovat a záhy se rozrostl na 21 členů. Pravidelné tréninky se konaly kaž-

dou středu od 19.30. Protože odbor ještě neměl vlastní inventář, každý si musel 

šachy a prkno nosit s sebou. Po uzávěrce členských přihlášek byl rozehrán žebří-

ček o 20 hráčích, kde hrál každý s každým.

Odbor šachistů hrál zpočátku jen mezi sebou na Brodcích a poté změřil síly 

se svými pražskými kolegy. O úporností bojů a o vytrvalosti účastníků svědčí, že 

se hrálo dlouho do noci, bez ohledu na policejní hodinu a válečný stav. Dalšími 

soupeři byli šachisté ze spřízněného podniku ve východočeských Kvasinách, z tý-

necké slévárny a z Bystřice u Benešova.

3. 11. 1944 byla založena šachová škola pro začátečníky a dorost. Zúčastnilo se 

jí 10 začátečníků – nováčků. Školu vedl předseda odboru V. Bořík, který patřil me-

zi nejlepší brodecké šachisty a pravidelně se umísťoval v prvních řadách. Tento 

kurs velmi prospěl výkonnosti hráčů, jak o tom svědčí další pořádaná utkání. 

K 1. 1. 1945 měl odbor již 49 členů. V této době byla velká snaha vytvořit dámské 

šachové družstvo, ale bohužel vyzněla naprázdno.

Činnost odboru se slibně rozvíjela, a to i přes to, že německé úřady spolkový 

život spíše brzdily a žádná schůze se neobešla bez jejich povolení. 

V revolučních a porevolučních dnech a měsících tj. květen–listopad 1945, neby-

lo na šachy ani pomyšlení, navíc se odstěhovalo cca 10 členů odboru, čímž jeho 

činnost značně utrpěla, a dalo hodně práce vytvořit nové těleso šachového odbo-

ru. Veškerá práce zůstala hlavně na V. Boříkovi a Ing. J. Oppeltovi. Velkou ztrátou 

byl odchod jednatele, kapitána a kronikáře v jedné osobě – J. Novotného. 

Ke konci r. 1945 se počet členů postupně zvyšoval, až dosáhl původních 49 čle-

nů. Tehdy také opět začaly hrát ženy. Mezi nejvytrvalejší patřila pí. Kvasničková, 

která hrála v r. 1946, 1948–1950 a po přestěhování hrála s přestávkami ještě v letech 

1953–1954. Dalšími byly Jiřina Netrefová (1961–1962), Jiřina Bublíková (1960–1962) 

a žákyně Ludmila Korotvičková (1961–1962 a 1965).

Předsedové šachového odboru – oddílu:

1. Vojtěch Bořík v letech 1942–1965

2. Josef Krejčí v letech 1965–1984

3. Oldřich Sládek v letech 1984–dosud
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K 1. 1. 2005 měl šachový oddíl JAWA-BRODCE celkem 65 členů. Z toho bylo 

24 žáků, 2 žákyně, 36 mužů a 3 ženy (z toho 2 hrající). Tréninky se konají vždy v pá-

tek od 18.00 v domě pečovatelské služby v Týnci nad Sázavou. Šachový oddíl má 

3 družstva: A, B, C a každý rok všechna družstva hrají regionální soutěž podle 

rozpisu soutěží družstev řízenou středočeským svazem.

Šachový oddíl JAWA-BRODCE pořádá vždy v prosinci memoriál Vojtěcha Bo-

říka a to v blicce jednotlivců. Každý je odměněn podle výkonnosti nějakou cenou 

(záleží na darech od štědrých sponzorů), v r. 2004 proběhl již 21. ročník.

Občanské sdružení zdravotně postižených

Marie Fišerová

Organizace Svaz invalidů v Týnci nad Sázavou vznikla v roce 1960 a jeho za-

kladatelkou byla paní Milada Červená, rozená Houšková. V počátku bylo 10 těles-

ně postižených členů, to byla celá členská základna. Místní organizace podléhala 

přímo ústředí se sídlem v Praze-Karlíně – Ústřednímu svazu invalidů. V počátku 

nebyl místní Svaz invalidů dotován žádnými peněžitými příspěvky ze strany stá-

tu, byl odkázán jen na vlastní příspěvky členů, které činily 12 Kč ročně, a z této 

sumy se 1/3 odevzdá vala nadřízenému orgánu Okresnímu svazu invalidů v Bene-

šově. Pokud bylo potřeba zajistit prostředky na malé občerstvení při společných 

členských schůzích, případně na drobné dárky u příležitosti životního výročí ně-

kterého člena, do společné pokladničky přibývaly částky minimální a to ze sběru 

druhotných surovin, zejména papíru, kožek a léčivých bylin. Každý nový člen 

svazu obdržel členský průkaz s pořadovým číslem, kde bylo mimo iniciál pod 

čarou sdělováno: „Majitel tohoto průkazu je zdravotně postižen. Žádáme všechny, 

aby mu v případě potřeby poskytli pomoc.“

Po roce 1970 se Svaz invalidů při okresním výboru členil na tělesně postižené, 

sluchově postižené, zrakově postižené a vnitřně postižené. Naše místní organiza-

ce se jmenovala Svaz invalidů, základní organizace v Týnci n. S. a sdružovala dál 

všechna postižení. Členská známka na jeden rok stála 12 Kč a 1/3 částky se stále 

odváděla na Okresní svaz invalidů. Aby Svaz invalidů mohl v té době existovat, 

bylo povinností stát se členem Národní fronty, kterou byl současně financován. 

Zároveň se musela provést registrace ve Svazu invalidů v ČR-OV v Benešově, je-

hož tehdejším předse dou byl pan Remek z Poříčí nad Sázavou. V okresním výbo-

ru byli zástupci všech druhů zdravotního postižení z každé místní organizace. 

Tou dobou měl Svaz invalidů v Týnci více než 60 členů.

Svaz měl své zástupce v různých komisích Národní fronty při místním národ-

ním výboru, a tak někteří jeho členové pracovali v různých komisích. Například 

v komisi sociální pro přiznávání invalidních důchodů, at‘ už plných či částečných, 

nebo v komisi bytové. Vypracovával svá vyjádření k přiznávání různých výpo-

mocí, nejen finančních. Vyjadřoval se k přidělování invalidních vozíků, k poskyt-
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nutí příspěvku na jejich nákup a opravu. Členové výboru se také vyjadřovali 

k získání členství v samotném Svazu invalidů a také k zamítnutí členství. Každý 

rok se „dobrovolně“podíleli svou pomocí na úklidu parkových ploch a ulic města 

při akcích k tomuto účelu vyhlášených. Město jim na oplátku propůjčovalo zdarma 

velký sál pro konání členských schůzí a různých besed. V rámci prospěšné činno-

sti byly uskutečňovány četné lékařské přednášky, na nichž se podíleli známí léka-

ři jako MUDr. Říha, MUDr. Hoke, MUDr. Sema níková, MUDr. Vlčková ale i jiné 

osoby, jako pan Berka Miroslav, který svými oblíbenými přednáškami přinášel 

invalidům poutavé vyprávění a paměti z historie Týnce. Zvláště o vzniku místních 

výrobních podniků, i o svém oblíbeném tématu, význam vzniku železniční tratě 

v Posázaví. Zájem byl veliký, přicházeli zájemci i z okolních obcí, z Pecerad, Chrás-

tu, Krhanic, také třeba až z Všedobrovic. Za dlouho letou činnost byla jedna z prv-

ních členek, paní Blažena Kopecká odměněna čestným bronzovým odznakem. 

Předsedy Svazu invalidů v Týnci byli chronologicky: paní Milada Červená, paní 

Alžběta Jíchová, pan Vladimír Šanda, pan Jiří Šedivý, pan František Šindelář, pan 

Alois Berka, pan Bohumil Svoboda, paní Miluše Petrášková, pan Jan Mikušinec.

Nové změny nastaly po roce 1990. Svaz invalidů zcela zanikl a na jeho majetek, 

movitý i nemovitý bylo tehdejší vládou (předsedy Dr. Čalfy) vyhlášeno moratori-

um. Od roku 1991 vznikaly nástupnické organizace - byly zakládány svazy. Vznik-

lo Sdružení zdravotně postižených. Svaz tělesně postižených řídil a dosud řídí 

pan Karel Roubich, Svaz postižených civilizačními chorobami řídil pan Václav 

Kříž, Svaz sluchově postižených řídil pan Berka Alois a Svaz nevidomých a slabo-

zrakých řídil pan Dvořák. Vznikl Klub rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

pod dohledem paní Elišky Dudkovičové a v roce 1992 bylo založeno Sdružení pro 

životní prostředí zdravotně postižených dětí v ČR. Sdružení zdravotně postiže-

ných – smíšená organizace (SZdP SO) vznikla v Týnci n. S. a sdružuje všechny dru-

hy zdravotních postižení.

V současnosti jsme Občanské sdružení zdravotně postižených (OSZP) jako záj-

mová organizace a celá členská základna sdružuje 365 členů všech věkových ka-

tegorií a všech typů zdravotního postižení a onemocnění. Celou organizaci řídí 

11 členný výbor, který se schází jedenkrát za měsíc. Velkou pomocí ve styku s člen-

skou základnou jsou důvěrníci, kteří zabezpečují přímý kontakt. Předsedkyní je 

paní Marie Fišerová. Členské schůze jsou organizovány vždy dvě v roce. Na jaře 

výroční členská, kde jsou předklá dány zprávy o činnosti a na konci roku okolo 

Mikuláše druhá členská vždy s tombolou, s občerstvením a zábavným progra-

mem, většinou s přispěním žáků místních a okolních škol. Na úspěchu tomboly se 

plnou vahou podílejí členky výboru a hlavně stálí a věrní sponzoři. Členský pří-

spěvek byl 50 Kč ročně.
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Sdružení zdravotně postižených v Týnci nad Sázavou – turistika

Jiří Borovička

V r. 1996 vznikl v místní organizaci Sdružení zdravotně postižených zajímavý 

projekt, který spočíval v zařazení určité pohybové aktivity do preventivní zdra-

votní péče. Konkrétně šlo o turistické vycházky, které měly zdravotně postiženým 

dopomoci k vyšší tělesné zdatnosti a zároveň přispět k duševní pohodě a k větší-

mu pocitu zdraví. Sdružení má ve svých řadách občany s různými potížemi, pro 

něž je pohyb i následný pobyt v přírodě velmi prospěšný. 

Nápad založit turistickou partu měli manželi Steffanovi, od mládí aktivní tu-

risté. Z naší kroniky, kam se zapisuje směr vycházky, počasí, počet účastníků a po-

čet ušlých kilometrů, vyplývá, že v r. 1996 byly od září uskutečněny čtyři vycház-

ky a v r. 1997 celkem šestnáct vycházek. V červnu tohoto roku bohužel zemřel A. 

Steffan. Z. Steffanové proto začali pomáhat M. Ducháčková, Z. Procházka a J. Boro-

vička. V r. 1998 to bylo devatenáct vycházek, od r. 1999 do r. 2004 každý rok průměr-

ně dvacet čtyři vycházek. Chodí se po celý rok, každý druhý čtvrtek. A protože 

bylo třeba větší mobilnosti, rozdělila se účast, která někdy dosahovala až čtyřicet 

osob, na dvě skupiny. Takže se chodí prakticky každý čtvrtek. 

Kam všude vyrážíme? Na vycházkách si pomáháme vlaky a autobusy, a tak 

zhruba dvacet pět kilometrů kolem našeho města snad nejsou místa, kde jsme ješ-

tě nebyli. Chodíme po turisticky značených cestách, vyhledáváme si cesty i nezna-

Výlet turistického odboru Sdružení zdravotně postižených na Mělnicko a Kokořínsko 14. 5. 2006 (sbírka 
J. Bo rovičky)
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čené v oblasti Sázavy, Vltavy, Kocáby a větších potoků, jako je Janovický a Kono-

pišťský. Navštěvujeme hrady a zámky, s oblibou kopce v širokém okolí a četné 

rozhledny. Je to zvláštní obrázek, kdy třeba dvacet turistů kráčí vesnicí na Nevek-

lovsku, kde je jen několik stálých obyvatel a obec oživují jen chalupáři o víken-

dech. Rozhodně naše vycházky dělají dobrou věc pro zdraví a pro dobrou pohodu 

nás všech. Kdo již třeba nemůže chodit, stále zůstává členem kolektivu a zajímá se 

o všechno dění. S vycházkami je i trochu starostí, potřebujeme stále vedoucí jed-

notlivých vycházek; v posledních letech přibyli ke stávajícím vedoucím J. Hančo-

vá a J. Bartůšek. Věříme, že se najdou další a že budeme chodit i nadále.

Od r. 2003 se začala nová tradice, dvakrát ročně jezdíme na celodenní výlet 

autobusem za krásami Středočeského kraje. I na výletech se snažíme nachodit ur-

čité kilometry. Jsou to takové hvězdicové výlety, začali jsme Týnec–jih a chystáme 

se na Týnec–sever. Ve Středočeském kraji jsme jediné Sdružení, které má takový 

turistický oddíl. Co dodat závěrem? Jistě si všichni přejeme dlouhé trvání našeho 

oddílu, do dalších kilometrů pevné zdraví, zajímavé trasy výletů a dobré boty, 

a jak jinak, dobré počasí, laciné autobusy a přesné vlaky! Vycházkám z d a r!

Kroužek míčových her v Týnci nad Sázavou

Lenka Žužiová

V září 1999 začal v Týnci pracovat Kroužek míčových her při Domu dětí a mlá-

deže Benešov pod vedením Romana Vrtišky, Lenky Žužiové, Jany Vrtiškové, Rad-

ky Přílepkové a Tomáše Svobody. 

V prvním roce navštěvovalo kroužek 32 dětí. Děti se seznamovaly se základy 

všech míčových her. O rok později jsme se zaměřili na házenou a na podzim 2001 

jsme začali hrát krajskou soutěž mladších žáků – smíšené družstvo. Soutěže se 

účastníme pod „hlavičkou“ Sokola Poříčí nad Sázavou, který financováním této 

soutěže navázal na svou letitou házenkářskou tradici.

Na jaře 2002 byla naše práce odměněna výběrem dvou našich hráčů do týmu 

„olympijských nadějí“ Středočeského kraje. Toto družstvo reprezentovalo ČR na 

turnaji v Irsku, který vyhrálo. Od podzimu 2002 již hráli hoši a dívky samostatně 

– starší žáci krajskou soutěž a starší dívky pražskou soutěž starších žákyň.

Na podzim 2003 se v našem týmu dívek projevil problém, který souvisí s dospí-

váním – opadl jejich zájem o házenou a sport vůbec. Nebylo možné sestavit soutěž-

ní družstvo, proto jsme byli rádi, že se nám alespoň podařilo 4 dívky, které měly 

o házenou skutečný zájem a jejichž rodiče byli schopni a ochotni dojíždět do Pra-

hy, nabídnout týmu Astra Praha. Naši starší žáci v této sezóně pokračovali v sou-

těži a na jaře skončili v rámci středočeské soutěže druzí.

Na podzim 2004 jsme se potýkali s dalším problémem – tentokrát věkovým. 

Několik hochů nám „zestárlo“ a nemohli již hrát za starší žáky. Jediným řešením 

bylo, po dohodě s házenkářským svazem, začít s dorosteneckou soutěží. Doufá-
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me, že se naši hráči nedají odradit současnými nevalnými výsledky (máme nej-

mladší tým) a vydrží u tohoto tvrdého, ale krásného sportu.

A co naše cíle do budoucna?

S naším dívčím „potěrem“ začít hrát soutěž. Přát si, aby naše „děti“ u házené 

zůstaly. Propagovat házenou v našem regionu – není zde totiž ani jeden soutěžní 

tým. Při tak malém počtu házenkářských družstev je každý talent vidět a má da-

leko větší možnost dalšího uplatnění než v jiných, daleko masovějších sportech.

Historie a současnost Tenisového klubu Týnec nad Sázavou

Jiřina Hametová

Tenis se v Týnci hrál již za první republiky a podle pamětníků zde i na Brod-

cích bylo několik tenisových kurtů – většinou soukromých. Za války pak vznikl 

při Janečkově zbrojovce jeho samostatný odbor v rámci sportovního klubu zbro-

jovky. V 50. letech však nebylo na tenis pohlíženo jako na sport pro dělnickou tří-

du, ba právě naopak, a proto byla zrušena hřiště u Metazu, kde vzniklo parkoviště, 

i na Brodcích, kde vyrostla nová hala n. p. Jawa. Jen v lese proti hřbitovu zůstal 

přírodní, povrchem i rozměry neregulérní tenisový kurt, kam si chodilo zahrát 

pár nadšenců. Ti pak stáli u zrodu nového týneckého Tenisového klubu.

Ustavující schůze tenisového oddílu se konala v srpnu 1973 a v září byl oddíl 

přijat do Československého tenisového svazu. Kladně byla vyřízena i jeho žádost 

o začlenění do místní TJ Jawa – Metaz Týnec, ale bez vlastního hřiště a jako ne-

chtěné dítě. V představách tehdejších činitelů byl stále spojován s kapitalismem, 

a proto neměl mít v „dělnickém“ Týnci místo. Oddíl sice dostal povolení k vybu-

dování kurtů na hřišti u mostu (dříve házená, hokej aj.), ale bez jakéhokoliv fi-

nančního příspěvku. V té době totiž vůbec nikdo nevěřil, po zkušenostech s něko-

lika dřívějšími akcemi, že by někdo mohl výstavbu uskutečnit.

Oddíl však dostal darem ke svému vzniku od předsedy ČTS Cyrila Suka typi-

zovaný projekt výstavby kurtů. Jak se zjistilo po zaměření, svou polohou i rozmě-

ry se přesně hodil do stávajícího areálu. Kromě kurtů zbylo místo i na tréninko-

vou odrazovou stěnu a dětské hřiště. 

Začala nejtěžší etapa existence oddílu, která trvala celých dlouhých 8 let. Tisí-

ce hodin odpracovaných zdarma, nákup materiálu za vlastní peníze, pochybnos-

ti i nepřízeň okolí, dlouhé pauzy, v nichž se sbíraly síly k další práci. Není divu, že 

mnozí ztratili elán i víru v dokončení projektu a odpadli. Nakonec zůstalo jen 

„11 statečných“, kteří to nevzdali.

Snad jen díky tomu, že TJ vybudovala přetlakovou halu, ve které se mohl hrát 

i tenis, oddíl přežil. Ale už tady bylo znát, že bude akceschopný. V té době nebylo 

v republice mnoho krytých kurtů, takže oddíl po několik sezón pořádal i celostát-

ní zimní turnaje dorostu a dospělých, kde mohli místní vidět současné i budoucí 

špičkové hráče, a ještě více se pro tenis nadchli. Dospělí, kteří tenis nikdy předtím 



394

Týnec nad Sázavou

nehráli, se neustále zlepšovali, začalo se s výchovou mladých adeptů bílého spor-

tu. A přišel i čas, kdy se dokončení výstavby hřiště stalo skutečností. To už všichni 

uvěřili, že se záměr povedl, a TJ zafinancovala nákup antuky pro základní pokry-

tí hřiště. Byl to svátek, dívat se, jak celá plocha postupně dostávala tu typickou 

„tenisovou“ barvu a jak se na ní bíle rýsovaly rozměřené kurty. Výsledná hodnota 

celého díla byla tehdy neuvěřitelných 450 000 Kčs.

Zde je třeba alespoň dodatečně poděkovat všem, kteří se o znovuzrození tý-

neckého tenisu jakýmkoliv způsobem zasloužili – sympatiemi při založení oddí-

lu, vlastní prací i tím, že po celou dobu pomáhali a věřili ve zdárný konec.

Nyní teprve nastal pravý klubový život. Členové absolvovali kursy trenérů, 

rozhodčích, do soutěží – samozřejmě těch nejnižších – byla přihlášena družstva 

žá ků, dorostu i dospělých. Kromě vlastního hraní se činnost oddílu zaměřila i na 

zlepšení zázemí – šaten, sociálního zařízení a údržbu celého areálu, který oddíl 

společně užíval a užívá s oddílem volejbalu. 

Postupem času si členové – mládež i dospělí – zvykli trávit na kurtech více a ví-

ce času. Dostavily se i sportovní úspěchy, a to nejen u jednotlivců, ale i u družstev, 

což představovalo postup do vyšších výkonnostních tříd, cestování po turnajích, 

téměř každodenní tréninky. Oddíl pořádal každoročně i několik významných 

turnajů, včetně tak specifických, jako třeba čtyřhry rodičů s dětmi, smíšené čtyř-

hry „O zlatou raketu města Týnce“, seriály GP ve dvouhře mužů a později i ce-

lostátní turnaje mužů. Bylo samozřejmostí, že oddíl plnil své povinnosti i vůči 

Tenis na týneckých kurtech (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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okres nímu tenisovému svazu pořádáním okresních přeborů jednotlivců v někte-

ré z vypsaných kategorií.

Práce pro tenis však vlastně nikdy nekončí – každoroční příprava kurtů na se-

zónu a běžná celoroční údržba – to vše vyžaduje nekonečné hodiny fyzické práce 

i obětavosti. Rovněž pořádání zmíněných akcí bylo časově a finančně velmi nároč-

né, a tak vydrželi jen ti, kteří měli tento sport skutečně rádi.

Nečekaný zlom v činnosti oddílu přineslo období po r. 1989. V r. 1994 se oddíl 

osamostatnil a vznikl Tenisový klub Týnec nad Sázavou. V té době také vypluly 

na povrch majetkoprávní nejasnosti ohledně vlastnictví areálu TJ Jawa – Metaz 

Týnec. Práce klubu začala stagnovat, nejasná budoucnost i vztahy změnily život 

klubu v pouhé přežívání. Ustal i systematický výcvik mládeže, což pro klub v nej-

bližších letech znamená i generační problémy. Nakonec pozemek za 3,5 mil Kč od 

Metazu a. s. v r. 2002 koupilo město Týnec, aby zachovalo jediné zdejší veřejné 

sportoviště. V současnosti je činnost klubu financována z členských příspěvků 

a z pronájmů kurtů. To sotva stačí na provozní výdaje a náklady spojené s každo-

roční přípravou kurtů na sezónu. Na větší stavební akce, např. na celkovou rekon-

strukci hrací plochy, aby splňovala parametry pro mistrovská utkání, se klubu ne-

dostává finančních prostředků. Za této situace v roce 2006 rozhodl městský úřad 

podpořit klub dotací na rekonstrukci 

povrchu kurtů. Tím byla prodlouže-

na životnost a provozuschopnost kur-

tů nej méně na dalších 20 let. 

Nezanedbatelnou součástí živo ta 

klubu je i pořádání společensko-spor-

tovních akcí, jako jsou např. turnaje za -

hajující a ukončující sezónu, domá cí 

tur  naje spojené s grilováním. V pos led-

ních letech i oblíbený Hruškův pětiboj. 

Vždy se snažíme při lákat na hřiště co 

nejvíce občanů.

Vycházíme i z toho, že tenis je mož-

né hrát od útlého mládí až po zralé stá-

ří. Řada z dětí, které před lety hrály 

v žákovském družstvu, jsou dnes do-

spělým jádrem „A“ družstva, které hra-

je 2. třídu krajské soutěže. Aktivně se 

podílejí na řízení klubu a jako trenéři 

se starají o naši dnešní mládež, aby 

měl týnecký tenis kromě bohaté minu-

losti i nadějnou budoucnost. Pro vše-

chny tedy naše heslo „Spor tu zdar a te-

nisu zvlášť!
Jedna z discilín pětiboje – házení na koš (foto MěÚ 
Týnec nad Sázavou)
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Mateřské centrum Motýlek

Marcela Krejčíková

Mateřské centrum – MOTÝLEK (MC) vzniklo na jaře roku 2000 jako občans-

ké sdružení – nezisková organizace a stalo se součástí Sítě mateřských center 

v České republice. Slouží k setkávání maminek, ale i jiných rodinných příslušní-

ků – babiček, dědečků, tatínků a jejich dětí, popř. vnoučat, mohou sem rovněž při-

jít handicapované děti, a také někteří obyvatelé Domu s pečovatelskou službou 

(DSPS) se občas přijdou potěšit s těmi nejmenšími. Hlavně maminky na mateřské 

dovolené se mnohdy cítí odtrženy od společenského života. MC jim i ostatním dá-

vá možnost odreagovat se, vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se, získávat infor-

mace o aktivitách pro děti i dospělé a v neposlední řadě zde všichni mohou nalézt 

nové přátele. MC obývá část společenské místnosti DSPS + sociální zařízení, kte-

rou mu  poskytuje MěÚ Týnec nad Sázavou. Svoji činnost financuje MC z člen-

ských příspěvků, sponzorských darů a z finanční i morální podpory MěÚ Týnec 

nad Sázavou.

MC připravuje pro děti i jejich rodiče či prarodiče rozmanitý pravidelný pro-

gram – hernu, kroužky, hlídací službu a kromě toho pořádá i mnoho mimořád-

ných kulturních a společenských akcí – k různým ročním obdobím, přednášky, 

zájezdy, v létě a v zimě zpestřuje svou činnost pobyty rodin s dětmi na horách, 

MC Motýlek na rodinné dovolené v Hraběticích-Slovanka, srpen 2002 (sbírka MC Motýlek)
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u moře apod. MC nabízí občerstvení pro rodiče a děti, knihovničku, která ob sa-

huje mnoho zajímavých titulů především z oblasti výchovné problematiky a dá-

le pak knížky s tvořivými náměty a hrami. Využít je možno též inzertní službu. 

K dispozici jsou různé zajímavé informace o kulturním a společenském dění ve 

Třetí narozeniny MC Motýlek, březen 2003 (sbírka MC Motýlek)

Hon na čarodějnice v Týnci, 30. 4. 2003 (sbírka MC Motýlek)
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městě i okolí. Činnost MC je zmapována v kronikách, které jsou k nahlédnutí v MC. 

Spolupracuje se Sítí MC v ČR, s blízkými MC, MěÚ a KIS Týnec nad Sázavou, mé-

dii, Posázavím o. p. s.

Na veškerém fungování MC se podílí samy maminky, což je vlastně cílem to-

hoto projektu – zapojit je do činnosti v MC a umožnit jim tak podílet se na organi-

zování nejrůznějších akcí. Zkušenosti, které zde maminky získávají, se jim mohou 

poté hodit v osobním i pracovním životě.

MC MOTÝLEK se v roce 2003 podařilo s podporou MěÚ Týnec nad Sázavou, 

ale i s pomocí široké veřejnosti z města i okolí, Krajského úřadu Středočeského 

kraje a sponzorů zrealizovat výstavbu dětského hřiště, které v Týnci do té doby 

velmi chybělo. Členové MC spolu s MěÚ se též průběžně starají o jeho udržování. 

1. 10. 2004 převzaly zástupkyně MC Motýlek certifikát Společnost přátelská 

rodině, který byl udělen všem mateřským centrům Sítě MC v ČR z rukou Rut Ko-

línské – Ženy Evropy 2003 – za dobrovolnickou práci přispívající k rozvíjení ob-

čanské společnosti.

MC MOTÝLEK chce i do budoucna vyvíjet aktivity ke zlepšení a udržování 

kvalitního životního – sociálního prostředí v Týnci nad Sázavou i v okolí.

Junák – svaz skautů a skautek České republiky – středisko TYSAN

Lumír Richter a Dana Oktábcová

Skautské hnutí, světová organizace skautů a skautek, zaměřená na výchovu 

mládeže k všestranné připravenosti pro život, ke slušnosti, toleranci a poctivosti 

a pochopení sounáležitosti člověka s přírodou, začalo pracovat v našich zemích 

v roce 1911 zásluhou prof. Ant. B. Svojsíka. V naší obci zahájilo skautské hnutí čin-

nost v létě 1945, po skončení 2. světové války.

Jako první vznikl 10. 8. 1945 oddíl skautů a 19. 8. i oddíl skautek. Další oddíl 

skautů a smečka vlčat (hoši do 10 let) byly ustaveny 6. 11. 1945 

Zásluhu na tom měl jednak br. Zdeněk Mališ, vedoucí prvého skautského od-

dílu v Týnci a následně střediska TYSAN (přesmyčka názvu obce), syn majitele 

týnecké pily a benešovský skaut z konce 30. let. Dále pak rovněž skauti z dob 

1. republiky – pardubičtí Oldřich Havránek a Vašek Albrecht, ze Sedlčanska Jirka 

Hora – pracovníci JAWY Brodce a chotěbořský Pepek Maška, zubní laborant u tý-

neckého dentisty p. Matějky. Vedení skautek se ujala místní děvčata – Eva Dlabo-

vá/Rusová a Líba Renertová, od jara 1946 oddíl vedla Maryša Dvořáková/Šlenkr-

to vá. Družiny světlušek a skautek vedly Eva Šimonová/Žížalová, Jiřina Boříková/ 

Litvanová a Maruška Havelková/Matějková. Družiny vlčat a skautů vedli – Vašek 
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Merkl, Toník Matějka, Karel a Láďa Balejovi, Jirka Zelenka, Ferda Marek a Lumír 

Richter. Jako klubovna tehdy sloužil dřevěný srub (dosloužil u staré školy v 80. le-

tech jako skladiště zemědělského nářadí), který stál na louce na levém břehu Jano-

vického potoka za betonovou lávkou.

Oddíly vedle své vnitřní činnosti 

po řádaly veřejné táboráky na sokol-

ském hřiš ti u mostu (nyní tenisové 

kurty), v zimě besídky v sále kina So-

kol, či Vánoční stromy republiky s cha-

ritativními sbírkami na parkovišti nad 

sokolským hřištěm. 

Na podporu skautské činnosti bylo 

při středisku TYSAN v r. 1946 ustaveno 

Sdružení přátel Junáka, jehož předse-

dou byl ředitel měšťanské školy v Týn-

ci Josef Kraif.

Neodmyslitelné byly letní tábory: 1946 – na Sázavě u Hvězdonic a Dojetřic, 

1947 – na Lužnici u Bechyně, 1948 – na Otavě před soutokem s Vltavou a 1949 – po-

slední, na Sázavě u Vilémovic/Ledče nad Sázavou.

Že skautování brali hlavně chlapci s plným zaujetím, svědčí výsledky závodu 

hlídek ve skautských dovednostech (stavba stanu, signalizace, uzlování, první po-

moc, vaření, atd.) na oblastním sjezdu skautů z Benešovska 24.–25. 5. 1947 na Ko-

nopišti. Z 16 „domácích“ hlídek byla nejúspěšnější hlídka br. Lumíra Richtera, na 

druhém místě se umístila hlídka br. Ferdy Marka a na šestém místě hlídka br. Vaš-

ka Merkla. Zde je nutno podotknout, že skautské hnutí v Benešově a ve Vlašimi 

pracovalo již od r. 1919/1920. 

Po nástupu komunistického režimu v Československu v r. 1948 musel Junák 

ukončit svou činnost, a tak týnečtí skauti uzavřeli první etapu svého působení 

letním táborem v r. 1949.

„Lidi lze umlčet, myšlenky a ideje nikoliv“ – a tak v roce 1968 v době Pražské-

ho jara, kdy se společenské poměry trošku uvolnily, Junák obnovil svou činnost. 

Týnecký skauting znovu ožil 11. 9. 1968 vznikem chlapeckého oddílu, který vedl 

br. Lumír Richter a 1. 11. 1968 se pod vedením sestry Maryšy Dvořákové/Šlenkr-

tové ustavil oddíl dívek. Založením klubu oldskautů (dospělých členů) 18. 5. 1969 

se završila obnova střediska TYSAN.

Opět se rozběhla pestrá činnost včetně letních táborů. V r. 1969 jsme se vrátili 

na Sázavu u Hvězdonic a v r. 1970 pod Hůrský rybník u Maršovic. 

Při roční registraci v únoru 1970 mělo středisko 120 členů. Velký chlapecký 

oddíl se dělil na oddíl skautů s 30 členy, vedený vedoucím střediska br. Lumírem 

Richterem a br. Jaroslavem Lorencem a na smečku vlčat s 28 členy pod vedením 

br. Jirky Bernarda a br. Jirky Konvičky. Dívčí oddíl měl 43 členek, vedený ses. Ma-

ryšou Šlenkrtovou a ses. Květou Makovcovou, která má na „svědomí“ přírůstek 

Členové týneckého junáka pochodují 28. 10. 1945 
ke složení skautské přísahy od nádraží na sokolské 
hřiště (sbírka L. Richtera)
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33 skautek a skautů z nedalekého sídliště v Chrástu (u Krhanic). Klub oldskautů 

s 20 členy vedli rodní bratři Karel a Láďa Balejovi. Ostatními činovníky byli ve-

směs skauti z dob svého mládí – hospodářka ses. Nina Musilová, zdravotnice ses. 

MUDr. Vlasta Vlčková a členové revizní komise – bři Vláďa Balata, Josef Matějka 

a ses. Vlasta Turková. Klubovna byla v bývalé prodejně potravin v sídlišti ve svo-

bodárně Metazu. Bohužel z důvodu komunistické „normalizace“ společnosti mu-

sel Junák a tím i týnečtí skauti znovu nedobrovolně ukončit svou činnost na dal-

ších dlouhých 20 let.

Po 17. listopadu 1989, po definitivním pádu komunistického režimu v Česko-

slovensku, se Junák opět vrátil ke své činnosti s mládeží.

2. 12. 1989, pouhé dva týdny po otřesných událostech v Praze na Národní třídě 

bylo na pražském tisícičlenném celorepublikovém srazu skautů a skautek rozhod-

nuto o obnovení Junáka; srazu se zúčastnil i br. Lumír Richter. 

Také u nás se rozběhlo jednání jak znovu začít. 8. 2. 1990 byly na plenárním za-

sedání MěNV v Týnci prezentovány kroky k obnově činnosti Junáka a 3. 3. 1990 by-

lo za účasti všech zájemců z řad dětí i dospělých obnoveno středisko TYSAN i s od-

díly. Do jejich vedení nastoupila mladá generace. Chlapeckého oddílu s 29 čle ny 

se ujali bři. Jenda Makovec a Zdeněk Měrka, v dalším roce je doplnil br. Martin Lás-

ka. Vedení dívčího oddílu s 19 členkami si vzaly na starost rodné sestry Dana a Ja-

Poslední skautský tábor před zákazem Junáka v roce 1970 (sbírka L. Richtera)
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na Kajnarovy (nyní Dana Oktábcová a Jana Pavlíková). Později se k nim přidaly 

ses. Petra Jahodová a Věrka Sowinská. Klub oldskautů vedli bři. Lumír Richter, 

vedoucí střediska, Láďa Balej st. a Jirka Konvička. Hospodaření měly na starosti 

ses. Naďa Měrková 1990–1992 a po té ses. Ing. Miluše Burešová. Zdravotnicí stře-

diska byla, jak jinak, opět sestra MUDr. Vlasta Vlčková. Hospodaře ní revidovali 

ses. Květa Makovcová/Bauerová a ses. Jana Soukeníková, od r. 1992 bři. Ing. Jiří 

Janda a Láďa Balej ml. Jako tradičně byly každým rokem pořádány letní tábory. 

Od r. 1992 máme klubovnu na přiděleném pozemku na náspu nad Janovic-

kým potokem u ulice Mírová. Největší zásluhu o její zbudování má br. Zdeněk Měr-

ka s některými činovníky a s tatínky našich členů.

Na jaře 1990 pomohlo naše středisko organizačním začleněním nově vzniklé-

mu skautskému oddílu v nedaleké Kamenici, které vedl br. Ing. Pavel Heřmánek, 

do doby, než si v roce 1991 založili své vlastní středisko. Obdobně TYSAN v letech 

1991–1996 pomáhal do života skautskému oddílu pod vedením br. Vlasty Langa 

v Hradišťku, jenž v lednu 1997 přešel do střediska v Jílovém. 

Jak roky běží, odcházejí starší činovníci do skautského důchodu a bohužel i řa-

da ostatních činovníků v nynější hektické době společenských změn ztratila z pra-

covních a rodinných důvodů vhodné podmínky pro práci s mládeží. Proto byla 

v závěru r. 1996 ukončena i existence střediska TYSAN. Skautská činnost však po-

kračuje dál ve formě smíšeného oddílu s cca 45 členy pod vedením manželů Dany 

a Vojty Oktábcových a Jany Pavlíkové. Oddíl je začleněn do skautského střediska 

v Kamenici. Do vedení se rovněž zapojují roveři (skauti starší 15 let) Michal Bernat 

a Oldřich Sládek. Oddíl navázal kontakty s týneckými vodáky p. Vackem a p. Biol-

kem, což umožnilo rozšířit jeho činnost o vodácké akce na Sázavě. 

Náš oddíl v současné době, kromě jiných aktivit, pořádá různé tábory a to ne-

jen letní stanové (v týpí), ale i vodácké a zimní lyžařské. Do vedení družin se prů-

běžně zapojují dorůstající členové oddílu (např. Jan Jiráň, Tereza Pavlíková, Patri-

cie Tvarůžková). Jedním z dobrých počinů oddílu ve vztahu k veřejnosti je od 

r. 1998 naše účast na evropské skautské akci – rozvoz Betlémského světla, které 

před Vánocemi přivážíme i do našeho města.

Sbor dobrovolných hasičů v Týnci nad Sázavou

František Šípek, Josef Kovrzek

Více než sto let dobrovolné hasičské organizace, to je práce, osudy, radosti 

i strasti tisíců pracovníků několika generací, které si navzájem z otce na syna, ze 

sy na na vnuka předávaly myšlenku požární ochrany na pomoc svému bliž nímu, 

sousedovi i neznámému, ve dne v noci, v létě i v zimě, za pohody i nečasu.

Je se vší ctí a úctou nutno vzpomenout všech těch nadšených a obětavých lidí, 

občanů Týnce, Brodců, Podělus, kteří v předminulém století v roce 1899 stáli u zro-

du naší dnešní hasičské rodiny. Tehdy se sešlo několik obyvatel, a to nejen Týnce, 
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Souhlas c. k. místodržitelství v Praze se zřízením Spolku dobrovolných hasičů v obcí Týnec, Brodce 
a Podělusy z 8. 9. 1899 (sbírka F. Šípka)
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ale i sousedních Brodců a Podělus, aby položili základní kámen vzniku našeho 

sboru dobrovolných hasičů.

Ustavení takovéto organizace bylo na tehdejší dobu pokrokovou záležitostí 

obce, a zalistujeme-li v naší hasičské kronice a v zápisech, dozvíme se, s jakým nad-

šením jsou tyto dobrovolné hasičské sbory zakládány a budovány, a to nejen na 

poli hasičském, ale že se ihned od začátku věnují plně i otázce výchovné a vzdělá-

vací, kultuře a zábavě. A tak ještě do konce roku od založení je při sboru utvořen 

a založen zábavní a kulturně vzdělávací odbor, který začíná pořádat jak zábavy, 

tak i divadelní a přednáškovou činnost. Sbor založí a vybuduje si svoji knihovnu, 

a to nejen pro svoje členy, ale i pro celou veřejnost.

Můžeme právem říci, že veškerá kulturní a vzdělávací činnost na vesnicích, 

a v té době i v Týnci, byla plně jen v rukou hasičů, a to až do skončení 1. světové 

vál ky, kdy začíná pracovat již více nových spolků.

Vznik spolků dobrovolných hasičů se datuje od roku 1864. První dobrovolný 

český hasičský sbor vzniká 11. 5. 1864 ve Velvarech, kde jej založila hrstka českých 

vlastenců a nadšenců. Tato myšlenka byla rychle rozšiřována do dalších měst, ale 

i do větších vesnic a získávala stále více a více následovníků. Také u nás, sice o ně-

co později, se projevila snaha je následovat.

Týnice žila tehdy ve stínu rozvíjející se přádelny v Brodcích, ovlivňující životní 

úroveň v místě. A tak, když 12. 6. 1893 přádelna v Brodcích vyhořela, naděje na 

založení sboru značně poklesla. Také oheň týneckého mlýna rok před tím značně 

ovlivnil snahu místních občanů po založení dobrovolné organizace hasičské.

Týnice sama i za normálních poměrů by nebyla soběstačnou. Byla osadou ka-

tastrální obce Krusičany, neměla ani majetku, ani jiných příjmů. Čítala 17 popis-

ných čísel s 286 obyvateli.

Rozvoj Týnice nastal po roce 1897, kdy byla uvedena do provozu posázavská 

dráha, uskutečnilo se spojení s Prahou a krásy posázavské krajiny vábily obyvate-

le Prahy. Týnice se stala vyhledávaným letoviskem, zvláště když se obec postarala 

o obsazení místa obvodního lékaře, zřízení poštovního úřadu, četnické stanice 

o jednom muži, postavení velkého obchodního domu a nové pětitřídní školy. To 

bylo v roce 1899 a tehdy také vznikla naděje na uskutečnění dávné touhy po zalo-

žení sboru.

Na obzoru bylo další rozšíření Týnice. Brodecká přádelna je opět od roku 1894 

v provozu. Školní pole za hotelem bylo prodáno zájemcům, kteří si tam v krátké 

době postavili rodinné domky. I hospodářsky byla Týnice silná, bylo tu několik 

krejčích a obuvníků, byl zde pekař, kovář, bednář, dva truhláři, dva hostince, vel-

ký mlýn a místní občané a lidé z okolních vesnic chodili na nákup k místním třem 

kupcům.

Přesto v té době nebylo možno zajistit členskou základnu jen z Týnce. Proto se 

spojily tři osady, Týnice, Brodce, Podělusy a po přípravných pracích byla svolána 

valná hromada na den 6. 8. 1899 do hostince U Korbelů. Sešlo se 61 členů a za před-

sednictví Jana Korbela z Podělus byl sbor ustanoven. Činnost se měla týkat tří 
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sousedních obcí, a proto pro přijetí sborových stanov byl pojmenován sbor „Sbo-

rem dobrovolných hasičů spojených obcí Týnice nad Sázavou, Brodce, Podělusy“.

Pro zajímavost a jako charakteristiku doby uvádíme, že na této první schůzi 

byl zvolen protektorem arcivévoda František Ferdinand d´Este, pán na Konopišti 

a majitel týneckého dvora. Dne 13. 2. 1900 došel z hofmistrovské kanceláře němec-

ky psaný přípis, že jeho císařská a královská výsost žádosti za přijetí protektorátu 

sboru nevyhovuje.

V první valné hromadě bylo zvoleno předsednictvo: starostou majitel přádel-

ny v Brodcích Vilém Kuffler, který se uvolil opatřiti výzbroj i výstroj pro členy 

z Brodců, místostarostou Jan Korbel z Podělus, velitelem Ludvík Štros z Týnice, 

náměstkem velitele Arnošt Horsák z Brodců, ve výboru byli Jindřich Micka z Tý-

nice, Antonín Loukotka z Brodců, Pavel Smolák a Antonín Šmídek z Týnice, Fran-

tišek Kulík z Podělus, František Lesage, František Berka a Emanuel Göttlicher 

z Brodců.

Za činné členy sboru bylo přijato v Týnici 18, v Brodcích 24, z Podělus 6 a při-

spívajících bylo 6 členů.

Zakládající členové s obnosem 50 korun byli čtyři a jsou to:

Rudolf Kuffler majitel přádelny

Jindřich Micka majitel mlýna v Týnici

František Kulík majitel mlýna v Podělusích 

Jan Korbel majitel hospodářské usedlosti v Podělusích.

Dále byli ve sboru členové, kteří zaplatili roční příspěvek 1 korunu a byli vede-

ni jako činní v Týnici:

Bohumil Cettl, Antonín Šmídek, Alois Dřízhal, Alois Šípek, Václav Dvořák, 

Fran tišek Šípek, Alois Hrdý, Václav Šípek, František Korbel, Karel Smolák, Josef 

Kop rolín, Alois Štěpán, Jindřich Micka, František Šíma, Josef Pivný, Jan Válek, 

Petr Veselý, Ludvík Štros.

V Brodcích:

Václav Bittner, Rudolf Bittner, Josef Rada, J. Šešina, František Bažil, Ludvík Ši-

mon, Josef Svoboda, V. Šíma, Theodor Franci, J. Šticha, František Šíma, V. Pelich, 

Josef Dráb, Karel Rusín, Alois Šíma, Antonín Vašák, Arnošt Horsák, J. Šíma, Fran-

tišek Souček, Em. Zahradníček, Josef Šmídek, K. Zeman, Em. Göttlicher, Antonín 

Loukotka.

V Podělusích:

Jan Korbel, V. Vaništa, Václav Urbanec, J. Zíma, František Vilímek, Josef Ku-

drna.

První starostí tehdejších funkcionářů bylo zajistit vyzbrojení členstva a opat-

ření stříkačky. Již v roce 1900 byla zakoupena ruční čtyřkolová dvouproudová 

stříkačka za 950 zlatých u firmy R. A. Smekal a současně zakoupeno 120 metrů 

hadice.

Jan Korbel, Ludvík Štros a Jindřich Micka se zaručili u místní Kampeličky za 

půjčku, a tak stříkačka za hotové byla dosti levná. Nejdříve byla uschována ve sto-
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dole ve mlýně u přítele Micky a později ve zbořeništi v hotelu. Od roku 1910 je 

v nynější zbrojnici.

Potřebná výzbroj byla opatřena u firmy Churain Hlinsko a od klempíře Cibul-

ky z Ondřejova. Vydání za výstroj činilo 63 zlaté a 40 krejcarů.

Nákup vybavení pro hasičský sbor u fy. K. Churaina r. 1899 (sbírka F. Šípka)
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Sbor v tomto prvním roce, ale i v dalších pracoval pilně a dobře. Kromě schůzí 

výboru se konaly i členské, na kterých se projednávalo vše potřebné pro řádný 

chod sboru. Dále byl prováděn výcvik a školení profesní, odborné i výchovné, 

a jak se dozvídáme ze zápisu schůze ze dne 8. 10. 1899, činí jednatel návrh: „Je zá-

hodno a nutno pěstovat společné schůze, majíce za účel pěstovat kolegialitu, občanské, od-

borné a poučné i zábavné přednášky nejméně jednou za měsíc, ke kterým všem členům 

volný vstup přísluší“ a dává návrh: „Nechť se zvolí zábavní výbor, který bude mít na 

starosti pečovat o zábavy a podá o těchto zprávu výboru sboru s úplným programem a ná-

vrhem“. Tento návrh je jednohlasně přijat a je usneseno svolat první schůzi na so-

botu 14. října (změna na 25. října, kdy byla uskutečněna).

Jednatel podává 1. listopadu výboru zprávu o výsledku: Schůze členská 25. říj-

na byla navštívena četně a zvolen zábavní výbor čítající 9 členů, jehož předsedou 

je velitelův náměstek Arnošt Horsák. Dále bylo projednáno založení pěveckého 

a dramatického kroužku, který by se staral o zábavu. Zpráva byla přijata s potěše-

ním a předseda zábavního výboru předkládá program k pořádání „Mikulášské 

zábavy“ na den 3. prosince, jejíž čistý výnos bude věnován na pořízení hasičského 

náčiní.

Bylo též uvažováno o zřízení spolkové knihovny a ani to na sebe nedalo dlou-

ho čekat. Na schůzi 9. 12. 1899 je přineseno a členy darováno již prvních 33 knih 

(seznam těchto knih se zachoval). Výborovou schůzí je schválen i první nákup no-

vých knih z Benešova, které byly dodány 22. 12. 1899. Ihned bylo zahájeno půjčo-

vání knih pro členy. Na schůzi 12. 2. 1900 je odsouhlaseno půjčování knih všemu 

obyvatelstvu. Tím vznikla knihovna i pro veřejnost.

V druhém roce činnosti měl sbor 48 členů činných a 58 přispívajících. Také 

činnost byla velká, bylo provedeno 40 cvičení. Dne 6. 7. 1901 byl v Týnici Župní ha-

sičský sjezd včetně cvičení a slavnostního svěcení stříkačky. Výlohy na tento sjezd 

činily 159 korun 18 haléřů. Sbor obdržel zemskou subvenci ve výši 290 korun.

V roce 1903 došlo nuceně k rozdělení našeho sboru na sbor Týnice-Podělu sy 

a na sbor Brodce. Tím došlo k přeřazení Týnice-Podělusy k župě Neveklovské 

a Brod ců k župě Benešovské. Přes toto rozdělení bylo i nadále pěstováno mezi 

oběma sbory přátelství a v pořádaných akcích se vzájemně podporovaly.

V roce 1905 bylo vykonáno 7 pochodových cvičení, 7 se stříkačkou a 4 signálo-

vá. V Týnici bylo provedeno cvičení ve spolupráci se sborem Břežany a 10. září pak 

provedeno okrskové cvičení v Břežanech. Ze sborové knihovny bylo tohoto roku 

zapůjčeno 390 knih.

V roce 1906 až 1907 došlo k omezení činnosti a v roce 1908 opět nastal činný 

ruch. Bylo vykonáno 12 členských schůzí, 12 praktických cvičení se stříkačkou 

včetně pochodového cvičení, dále byl prováděn výcvik hasičských signálů.

V roce 1909 byla provedena valná hromada při příležitosti desetiletého konání 

sboru. Za ústřední jednotu promluvil její jednatel Macháček.

V roce 1911 provedl sbor 7 cvičení a dostavil se k požáru ve Chlebích – hosti-

nec pana Vrňáka a k požáru mlýna v Podělusích.
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V r. 1913 byly opatřeny blůzy, které členové spláceli po jedné koruně měsíčně.

V r. 1914 po mobilizačním rozkazu a během dalších měsíců odešlo konat vo-

jenskou službu 16 činných členů a to způsobilo, že veškerý sborový život byl naru-

šen. Zůstalo pouze 5 členů. Potřebnou korespondenci vyřizoval a pokladnu vedl  

František Papoušek, po jeho odchodu na vojnu pak jeho dcera Božena Cettlová.

První členská schůze po první světové válce se konala 2. ledna 1919 a 19. led-

na se konala valná hromada za účasti 21 člena. Bylo připomenuto, že z vojny se 

dosud nevrátili Vrbický Josef, Starý Antonín a Holeček Jan. Přítel Rybář a Šíma Jo-

sef jsou nezvěstní. V zajetí byli Josef Kříž a Holeček Jan. Členové Pína Josef a Šípek 

Karel padli na frontě. Sbor měl 20 členů činných, 1 člena čestného, 6 zakládajících 

a 50 přispívajících. Při volbě nového výboru jsou zvoleni starostou Ludvík Štros 

a velitelem Jindřich Micka. Příspěvky byly zvýšeny na tři koruny.

Dne 7. 8. 1919 byla svolána valná hromada při příležitosti dvaceti let trvání 

sboru.

V roce 1920 se zvýšil počet činných členů na 28.

V roce 1921 sehrál divadelní kroužek divadlo U Korbelů a hasičská knihovna 

byla předána do správy Sdružení studujících, kteří již měli knihovnu vlastní.

V roce 1923 se členové zúčastnili cvičení v Netvořicích, ve Václavicích a Buko-

vanech.

V roce 1924 byl založen sbor v Krusičanech, a proto 15 přispívajících členů 

ubylo našemu sboru.

Již v roce 1925 byla ustanovena komise, která jednala o zakoupení nové moto-

rové stříkačky.

V roce 1926 čítalo celkové jmění sboru 9 136,60 Kč. Sbor veřejně vystoupil  sedm-

krát.

V roce 1927 se sbor zúčastnil manifestace na Neštětické hoře, dále odhalení 

pomníku padlých v Týnici a v Bukovanech.

Po mimořádné valné hromadě, která byla svolána na 29. dubna 1928, došlo 

k založení sboru v Chářovicích. Odešli od nás přispívající členové z Chářovic. Na 

schůzi 17. června 1928 byla podepsána smlouva s firmou Ebert Praha. Potřebná 

částka pro koupi nové stříkačky byla opatřena z pokladní hotovosti 12 000 Kč a zá-

půjčkou z Kampeličky. Jako ručitelé se přihlásili Emanuel Dvořák, Jan Zoula 

a František Korbel z Podělus. Stříkačka stála včetně potřebné výzbroje 67 779 Kč 

a byla dodána 30. července.

V roce 1929 se 18. 8. konala slavnost třiceti let konání sboru. Dopoledne bylo 

sekyrkové cvičení a odpoledne slavnostní valná hromada, na které promluvil 

župní jednatel Patka. Při této příležitosti byli vyznamenáni zasloužilí členové pa-

mětní medailí.

Dne 3. února 1930 byla předána ruční stříkačka do Podělus vzhledem k tomu, 

že v Týnci byla stříkačka motorová. Tou sbor několikráte úspěšně zasáhl, hlavně 

4. července při požáru ve státních lomech v Požárech. Nebýti této stříkačky, rozší-

řil by se požár do velké části lesa. Přesto způsobená škoda činila 200 000 Kč.
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Dne 20. července bylo provedeno okrskové cvičení v Náklí. Sbor čítal včetně 

přispívajících 108 členů. V tomto roce došlo k požáru mlýna v Podělusích, kde by-

lo uskladněno 35 vagónů obilí. Po pětihodinovém zápolení se podařilo požár zlik-

vidovat.

V roce 1933 byl proveden nábor do sboru a sbor měl v této době 151 členů včet-

ně přispívajících.

V roce 1935 měl sbor ještě dluh u Kampeličky 12 836 Kč.

V roce 1936 se konal 1. února poslední hasičský ples U Korbelů. V tomto roce 

začíná již výcvik civilní požární ochrany (CPO) a dvakrát byla požární pohoto-

vost při zkušebním poplachu. K požáru sbor vyjel čtyřikrát.

Dne 13. června 1937 bylo v Týnci cvičení okrsku Netvořice, které se konalo na 

sokolském hřišti. Bylo provedeno cvičení sekyrkové a zteční. Dále jsme se zúčast-

nili cvičení v Peceradech a předání stříkačky ve Zbořeném Kostelci.

V roce 1938, když již hrozily válečné události, činnost sboru byla zaměřena 

podle směrnic CPO. Cvičení jsme se zúčastnili v Blaženicích a ve Vysokém Újezdě, 

kde jsme za polední přestávky vyslechli zprávu o částečné mobilizaci.

Dne 30. 9. 1938 přišel Mnichov a 15. 9. 1939 následovala okupace ČSR fašistic-

kým Německem. Němečtí okupanti, i když rozpouštěli veškeré spolky, hasičské 

organizace nerozpouštějí, ale plánují použít je pro své cíle. Hasiči však svoji myš-

lenku hasičskou ani svoji vlast nezaprodali, i když později pracovali pod dozorem 

Němců. Mnoho našich členů se zapojilo a pomáhalo v domácím odboji a v boji pro-

Zborovská slavnost 4. 7. 1937 na ostrově u mlýna v Týnci, zprava V. Žaba, Jos. Zoula, Korbel, Kudrna, 
E. Dvořák, Jan Zoula, Šíma, A. Vendr, Al. Dřízal, Ant. Šípek, Fr. Dřízal st., Dvořák, Karel Starý,  ležící 
Al. Škréta, Jan Marvan, R. Balej, Karel Jenčík, Jan Šípek (sbírka F. Šípka)
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ti okupantům. Několik vedoucích odboje přímo používalo spojení organizační zák-

ladny svazu.

V roce 1939 na oslavu čtyřicátého výročí založení sboru se konal koncert dět-

ského sboru na zahradě U Korbelů.

V roce 1940 byla provedena změna názvu na „hasičský sbor“ a byl vydán zákaz 

nošení veškerých odznaků a označení.

V roce 1941 byl dán příkaz ke zničení veškerých knih zápisů a byl vydán zákaz 

všech schůzí. Přesto jsme zavedli novou knihu a pravidelné schůze se konaly dále. 

Zbrojovka Ing. Janečka nám darovala dne 1. 7. 1941 nákladní auto značky Walter, 

které jsme v roce 1942 předělali. Přidělali jsme lavice a žebříky. Do 13. srpna se 

z nařízení ministra vnitra musel předat veškerý majetek obci. Začali jsme držet 

noční hlídky a při ohlášení poplachu muselo družstvo nastoupit ke zbrojnici.

Nejtěžší období prožíval sbor v roce 1944, kdy bylo pro odbojovou činnost zat-

čeno několik vedoucích činitelů z jednot, žup, ale i z některých našich sborů. Přes-

to ve sborech pokračovala příprava na osvobození a ve dnech květnové revolu-

ce byl týnecký sbor plně zapojen do ochrany nejen své obce, ale i okolních vesnic, 

kte ré byly od roku 1942 v zabraném území. Tuto činnost vykonával ve spolupráci 

s ile gál ním národním výborem, který vznikl v dubnu 1945 a od 5. května plně 

pracoval.

Po osvobození v roce 1945 jsme se koncem měsíce května zúčastnili obnove-

ných prací v „hasičském domě“ v Praze, který utrpěl při bombardování.

První členská schůze v osvobozené republice se konala 22. června v knihovně. 

Na školním dvoře jsme postavili kovový sušák na hadice. Po revoluci jsme zachrá-

nili a zajistili stříkačky sboru Václavice a Šebáňovice, které jsme jim předali.

V listopadu na členské schůzi konané v Podělusích bylo ujednáno a schváleno 

ustanovit samostatný sbor Podělusy a předat jim do vlastnictví ruční stříkačku. 

Valná hromada se konala 24. února 1946. Bylo na ní vzpomenuto všech zemře-

lých členů naší organizace a celého ústředí za okupace. Zejména bylo vzpomenuto 

bývalého velitele OHJ 41 (okresní hasičská jednota) z Petroupimi pana Velebila, kte-

rý zemřel po těžké nemoci v Terezíně. Dále byly projednány různé návrhy pro po-

stavení požární zbrojnice. Dne 27. 9. 1946 je jednáno o stavbě nové zbrojnice. MNV 

nám nabízí místo v parku proti vile pana Babánka a pana Borovičky. Členové ne-

souhlasí, protože to je ve stráni a podává se žádost na Správu státních statků a lesů 

o uvolnění části zahrady v hotelu na rohu u Trojánků. Došlo však k zamítnu tí.

Dne 15. dubna 1947 nám státní geometr proměřoval parcelu na hasičský dům 

u nádraží, kterou nám darovala paní Janečková a její syn s dcerou. U JUDr. Svobo-

dy v Benešově při podpisu trhové smlouvy hlášeno, že pozemek byl zakoupen za 

100 Kč, aby se platila menší daň. Papírový převod trval delší dobu a 10. 12. 1948 

nám bylo oznámeno, že převod je ministerstvem zemědělství v Praze zamítnut 

a že koupě je neplatná. A bylo opět po stavbě. Vůz Walter již nestačil úkolům po-

žární ochrany, a tak jej používal MNV pro vlastní potřebu. V roce 1947 byl zakou-

pen vůz značky Chevrolet za 32 000 Kč od soukromníka z Příbrami.
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V roce 1949 se konala slavná valná hromada u příležitosti padesátiletého výro-

čí trvání hasičského sboru. Osmi zakládajícím členů byly předány diplomy. Dále 

předal předseda OHJ profesor Dr. Mareš dalším osmi členům diplom za dlouho-

letou práci. Bratr Šíma jménem zemské hasičské jednoty předal diplom za uzná-

ní hasičské práce. Byl zrušen II. obvod v Neveklově, takže byla všechna činnost za-

jišťována v OHJ 41 v Benešově.

V roce 1950 jsme se přihlásili k soutěži „Dokonalý hasič“ a všichni členové při-

hlášení k soutěži splnili požadované podmínky.

V roce 1951, přesněji 31. března, byl změněn název „hasičský sbor“ na „Místní 

jednotu Československého svazu hasičstva“.

Od roku 1952 dochází ve věci hasičské k velké změně organizační. Náš sbor je 

zařazen do nově se tvořící soustavy „Civilní obrany“ při průmyslových závodech, 

a dochází proto k vybavení novou technikou. V tomto roce nám byl půjčen vůz 

HV 8 od štábu CO kraje. Po 2. světové válce dochází v celé naší republice k velké 

přeměně a to jak v péči o požární sbory, tak i ve výrobě veškeré hasící techniky. 

Normalizace všech prvků, strojů a jejich vývodů včetně armatury a hadic.

V roce 1953 při soutěži požárních sborů obsadilo jak mužstvo, tak žáci první 

místo. Soutěž se konala v Konopišti u Benešova. V tomto roce byl změněn název 

na „místní jednota požární ochrany“.

V uvedených letech jsme prováděli pravidelně technický výcvik s úkolem co 

nejlépe připravit jednotky pro případ potřeby. Cvičení zpravidla bylo 16x včetně 

nácviku na požární soutěž. Mimo výcviku jsme provedli na žádost MNV čerpání 

vody ze studní MNV, dále na polích JZD v době suchého počasí jsme zalévali zelí. 

Průměrná účast na těchto akcích byla 12 členů.

V roce 1954 byla v naší obci provedena okrsková soutěž, kde jsme obsadili prv-

ní místo, a na okresní soutěži jsme obsadili druhé místo.

V roce 1955 jsme za úzké spolupráce s MNV pomáhali při zajištění výcviku 

DPH, které MNV organizoval dle nařízení vyšších orgánů. Praktické cvičení po 

dobu obou roků bylo prováděno celkem 25x, výborové a členské schůze provádě-

ny dle zpracovaných plánů práce.

V roce 1956 nám byla přidělena automobilová stříkačka AS 16 štábem CO Pra-

ha. V tomto roce se uskutečnila výměna legitimací a změna stanov.

V roce 1957 se konalo 14x praktické cvičení včetně nácviku na okrskovou 

a okresní soutěž. V obou případech jsme dosáhli prvního místa. To bylo výsled-

kem celého dobrého kolektivu. V lednu jsme zasáhli při požáru chaty ve Zboře-

ném Kostelci. Dále jsme pracovali dle potřeby MNV na mytí vozovek, čerpání 

vody ze zatopených sklepů.

V roce 1959, opět po zvýšení celkové činnosti jsme se zúčastnili okrskové sou-

těže ve Lštění a okresní v Neveklově, ze které jsme vyšli jako vítězové. Z toho dů-

vodu jsme postoupili do krajské soutěže v Lysé nad Labem, kde jsme skončili na 

14. místě z celkového počtu 52 soutěžících. Dále jsme prováděli 10x přednášky 

v rámci „Všenárodní přípravy“ a 2x jsme se dostavili k požáru ve Zbořeném Kos-
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telci a v Bukovanech. Technická prohlídka vozu Praga RN byla provedena 2x pra-

covníky MV a stav vozidla byl ohodnocen jako velmi dobrý.

V roce 1961 až 1964 byly opět prováděny protipožární prohlídky ve všech sku-

pinách, zajištěna účast na okrskových soutěžích. V tomto období dochází ke slou-

čení na doporučení MNV v Týnci MJPO Týnec s MJPO Chrást. Bylo provedeno 6 po-

plachových a námětových cvičení a zúčastnili jsme se dvakrát při hašení požáru 

lesa. Koncem roku 1964 na doporučení OVPO došlo k rozdělení sboru na původní, 

tj. Týnec a Chrást. Důvodem bylo, že provedené sloučení nepřineslo očekávané 

výsledky.

V roce 1967 až 1969, po odchodu některých mladých členů do vojenské prezen-

ční služby, byla technická činnost narušena. Byla provedena pouze údržba techni-

ky, výzbroje a výstroje.

V roce 1970 jsme uskutečnili nábor k získání nových mladých členů do sboru. 

Nábor byl prováděn u synů majitelů nových rodinných domků za úzké pomoci 

předsedy MNV pana Holečka. Získán nebyl nikdo. Podařilo se nám též sestavit 

žákovské družstvo pod vedením pana Veselkova. V dubnu byla provedena výmě-

na vrat u požární zbrojnice za úzké pomoci n. p. METAZ a hlavně za pomoci pana 

Lomoze.

V roce 1972 se žákovské družstvo účastnilo celostátní hry žákovských druž-

stev v Soběšíně. V rámci krajského vyhodnocení získalo páté místo a za svůj dob-

rý postoj v soutěži obdrželo 2. místo za vzorné chování. Praktické cvičení dospě-

lých bylo provedeno v okrskové soutěži v Peceradech. Umístili jsme se na 7. místě 

z 11 soutěžících.

V roce 1974 jsme se účastnili společně se žákovským družstvem okrskové sou-

těže v Podělusích. Námětové cvičení vlastního sboru jsme pro zvýšení schopnosti 

požárních jednotek v rámci města provedli za účasti jednotky Chrást a Zbořený 

Kostelec. Při brigádě ve školce v Týnci jsme odpracovali 116 hodin.

V tomto roce jsme převzali od VÚ Benešov nový vůz AVIA 30 včetně PS 12 

a potřebné výzbroje, evidenční číslo BN 68–99.

V roce 1978 se dne 10. 12. konala výroční schůze v kulturním domě METAZ. 

Stav našich členů je 32. Na výborové schůzi SPO ze dne 5. 1. 1978 byla projednána 

rezignace pana Karla Starého. Za nového předsedu byl zvolen pan František Hruš-

ka, jednatelem byl zvolen pan Kovrzek.

V roce 1979 nacvičovalo soutěžní družstvo poprvé nácvik na soutěž za nových 

podmínek. Dne 1. 7. 1979 byla v Bukovanech uskutečněna soutěž 11 družstev, kde 

naše družstvo skončilo na 9. místě. Dne 24. 8. 1979 byl vyhlášen poplach na jednot-

livých okrscích a naše družstvo v počtu deseti členů se jako druhé dostavilo k vy-

hlášenému požáru kravína v Chářovicích. Dne 13. 10. 1979 se uskutečnila slav nost-

ní schůze na oslavu osmdesátého výročí založení sboru. Bylo vzpomenuto historie 

sboru a práce jeho členů za tato léta a ocenění jejich práce. Pan Karel Starý, dlou-

holetý funkcionář i mnoha vyšších sborů, byl jmenován čestným předsedou a ve-

litelem ZO SPO Týnec, za jeho 45 let práce v požárním sboru. Dále byly předány 
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věrnostní medaile panu Stanislavu Šípkovi za 50 let jeho práce ve sboru ve funkci 

jednatele a kronikáře sboru. Oceněni byli i pan Ludvík Šípek, za 30 let práce ve 

sboru a pan Miloslav Havel, za 20 let práce ve sboru.

V roce 1981 byla opravena vrata u zbrojnice. Nově se zúčastňujeme okrskových 

soutěží hasičských družstev ve Zbořeném Kostelci. Zde jsme se umístili na třetím 

místě. Na požadavek OV ČSPO Benešov pro zpracování historie hasičů celého 

okresu zpracovávají kronikář pan Stanislav Šípek starší a pan Karel Starý historii 

našeho sboru od počátku naší činnosti.

V roce 1984 byl MěNV opět upozorněn na špatný stav naší zbrojnice. Přede-

vším jsme upozornili na znehodnocení materiálu, ale bez úspěchu. S nezájmem se 

setkal také nový nábor členů do sboru.

V roce 1985 jsme se zúčastnili soutěže konané v Bukovanech, kde jsme obsadi-

li 3. místo. Dne 3. 6. 1985 zemřel náš dlouholetý člen, funkcionář, velitel a předse-

da sboru Karel Starý. Novým náborem jsme získali tři členy.

V roce 1987 se opět účastníme soutěže v Peceradech. Dne 17. 10. 1987 zemřel ve 

věku 76 let pan Stanislav Šípek, náš nejstarší člen sboru, který byl od roku 1929 

stále aktivní funkcionář, místopředseda, dlouholetý jednatel a kronikář. Byl ale 

také zachráncem dokladů a archivních písemností sboru v době, kdy mělo dojít 

k jejich zničení.

V roce 1988 se zlepšila práce s mládeží. Družstvo mužů se zúčastňuje dne 14. 5. 

soutěže v Bukovanech a získává třetí místo. Mládež se zúčastňuje dne 15. 10. okres-

ní soutěže, kde ze 36 soutěžících družstev skončila na 18. místě. Je snaha tato druž-

stva udržet a jejich činnost podporovat.

V roce 1989 vzpomínáme devadesáté výročí založení našeho sboru. Pořádá-

me okrskovou soutěž družstev na starém fotbalovém hřišti, kde jsme se umístili 

na 4. místě. Mládež se zúčastňuje soutěžní hry „Plamen“.

Výroční členská schůze se konala dne 3. 12. 1989 v Kulturním domě METAZ 

Týnec za účasti 26 členů. Je vzpomenuto devadesátileté činnosti a připomenuta 

historie sboru. Byla oceněna práce našich členů a byly předány věrnostní medaile 

za dlouholeté zásluhy. Všem bylo poděkováno za vykonanou práci pro sbor a ha-

sičstvo.

V roce 1990 dne 16. 1. došlo k výměně poruchového vozu AVIA 30 za vůz znač-

ky AVIA 50, a tím se stal náš hasičský sbor akceschopný. I když dochází k velké 

politické změně ve vedení republiky, okresů a obcí, v našem sboru k podstatným 

změnám nedochází.

V roce 1991 je naše výroční schůze již vedena v novém duchu, uvolněně bez 

politických komentářů, avšak stále ještě v nejistotě, neboť naše vedení na okrese, 

ale i na ústředí je v jakémsi chaosu a bez bližšího plánu. Vše je plné dohadů a roz-

paků. Nevyjasněnost a nečinnost našich vyšších orgánů se přenáší na členskou 

základnu. Přesto udržujeme akceschopnost sboru. Na výroční schůzi nám přišel 

starosta města poděkovat za naši práci. Oceněni byli věrnostní medailí za 20 let 

u sboru bratři Václav Žaba, Jiří Dvořák a Stanislav Šípek ml. V diskusi byla opět 
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žádost o novou zbrojnici, ale bez úspěchu. Záměr městského výboru byl předat 

dílnu a opravnu za KD. V rámci privatizace z tohoto záměru sešlo. Není vhodná 

budova ani peníze, takže problém zbrojnice není opět vyřešen.

Dochází k návrhu utvoření SHČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

se zákl. článkem SDH – Sdružení dobrovolných hasičů. Proběhla nová volba vý-

boru. Činnost i v tomto roce probíhá ještě v neuklidněné době stálého hledání 

a dění. Dochází k přejmenování našeho sboru na „Sbor dobrovolných hasičů Tý-

nec nad Sázavou“.

I přes veškeré potíže byla provedena kontrola obytných domů v počtu 142, 

kde byla zjištěna jedna závada – vadný komín. V rámci úklidu města jsme proved-

li sběr železného šrotu.

V roce 1992 dochází k výměně nových členských průkazů. Výroční schůze se 

z pozvaných hostů účastnil pouze starosta města pan Berka. V diskusi se hovořilo 

opět o špatném stavu naší zbrojnice, ale ke zlepšení stále nedochází.

K 31. 12. 1992 se rozpadá náš společný stát Čechů a Slováků, od 1. 1. 1993 vznik-

la Česká republika, a tak začínáme tvořit nové dějiny.

V roce 1993 probíhá tak jako minulá léta schůzová činnost, nácvik cvičení, 

údržba strojů a zajištění připravenosti sboru. Na výroční schůzi konané 11. 12. 1993 

v hostinci U Heřmanů dochází ke změně velitele sboru. Bratr Martin Simůnek po-

žádal o uvolnění v důsledku změny zaměstnání a novým velitelem sboru byl zvo-

len Petr Pěkný. Starostou zůstává bratr František Hruška, jeho zástupcem je zvolen 

bratr Stanislav Šípek st. Za 40 let práce ve sboru byli odměněni věrnostní medailí 

bratři Josef Škréta, František Šípek a František Hruška.

V tomto roce jsme provedli sběr železného šrotu a preventivní prohlídky obyt-

ných domů.

V roce 1994 se snažila většina členů našeho sboru zlepšit svoji činnost. Na vý-

roční schůzi dne 17. 12. 1994 je představen nový starosta města Týnce pan Březina, 

který byl seznámen se stavem našeho sboru. Byl požádán o pomoc a upozorněn 

na havarijní stav naší zbrojnice a nutnost opravy, na který jsme upozorňovali více 

než 10 let. Za tu dobu se vystřídali tři starostové města, ale k žádné nápravě nedo-

šlo. Za 30 let činnosti u sboru byl oceněn věrnostní medailí bratr Miroslav Auzký. 

V tomto roce jsme se bohužel museli rozloučit s dlouholetým členem, pokladní-

kem sboru bratrem Pavlem Starým, který zemřel v listopadu. Jeho funkci převzal 

bratr Miroslav Auzký.

Přijetím několika mladých členů do sboru věříme, že se zlepší činnost soutěž-

ního družstva. Na jaře a na podzim proběhl sběr železného šrotu.

V roce 1995 se dne 17. 12. konala výroční schůze, na kterou se nedostavil nikdo 

z pozvaných hostů. Za 50 let činnosti ve sboru byl oceněn věrnostní medailí bratr 

Lubomír Houška, za 10 let činnosti ve sboru byli oceněni bratři Jan Holeček ml., 

Karel Jukl, Petr Plánský, Vladimír Šindelář, Jaroslav Šrámek. V diskusi jsme se 

opět zaměřili na řešení ožehavé otázky stavu zbrojnice. Bylo přislíbeno, že v rám-

ci opravy školy dojde i na opravu střechy zbrojnice.
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Dne 3. 6. 1995 jsme se účastnili požární soutěže u příležitosti 100. výročí zalo-

žení hasičského sboru v Bukovanech, kde jsme se umístili z 12 družstev na 8. mís-

tě. V září jsme provedli námětové cvičení za účasti 6 našich členů. Bylo zhodno-

ceno jako úspěšné. V tomto roce jsme provedli též sběr železného šrotu v rámci 

úklidu města.

V roce 1996 bylo uskutečněno celkem pět schůzí, na kterých se řešil především 

stav naší zbrojnice, příprava družstva na požární soutěž, jarní úklid železného 

šrotu ve městě, preventivní prohlídky obytných domů a sponzorování sboru pro 

vydání brožury u 100. výročí založení.

V soutěži požárních sborů se naše družstvo umístilo na výborném 4. místě, 

i přes velké problémy při sestavování družstva. Současný stav je 31 členů sboru. 

Věrnostní medaili za 40 let obdržel bratr Stanislav Šípek a za 30 let činnosti ve 

sboru bratr Josef Thám.

Výroční schůze se konala 21. 12. 1996 a mimo jiné na ní bylo vzpomenuto úmr-

tí člena našeho sboru bratra Jana Holečka.

V roce 1997 se náš starosta bratr Hruška účastnil konference hasičů v Krhani-

cích. Na jaře v rámci úklidu města jsme uskutečnili sběr železného šrotu a na sou-

tě ži v Peceradech se naši mladí členové podíleli jako rozhodčí. Dne 3. 8. 1997 jsme 

pro vedli úklid zbrojnice po opravě střechy, za kterou patří dík Městskému úřadu 

v Týn ci nad Sázavou. Bohužel jsme na poslední cestě doprovodili v listopadu na-

šeho bratra Václava Žabu. Výroční schůze se konala dne 13. 12. 1997 v kulturním 

domě.

V roce 1998 jsme jako každý rok provedli v rámci úklidu města sběr železného 

odpadu, který jsme převezli do sběrny a vydělané peníze byly opět použity na 

činnost sboru. Byli odhlášeni členové Petr Plánský a Antonín Kubín. Náš sbor 

tedy čítá 26 členů. Úkolem výboru a ostatních členů je především zajistit další mla-

dé členy tak, aby v dalších letech stále působil v rámci města dobrovolný hasičský 

sbor. Věrnostní medaili za 50 let činnosti ve sboru obdržel bratr Jaroslav Pěkný 

a za 10 let bratr Zdeněk Žďárský. Při opravě požární zbrojnice jsme odpracovali 

celkem 150 hodin. Výroční schůze konané dne 12. 12. 1998 se z pozvaných hostů 

účastnil za městský výbor bratr Kuchta, který nám přislíbil pomoc při uspořádání 

oslav 100 let založení sboru. Bylo dohodnuto, že v roce 1999 bude uspořádáno 

okrskové kolo soutěže požárních družstev a že u této příležitosti bude vydána 

brožura. Abychom mohli tuto brožuru vytisknout, požádali jsme o sponzorování 

místní podnikatele. I díky jejich přispění byla s úspěchem vydána.

Vzdali jsme tak dík všem těm, kteří se na této prospěšné práci podíleli, kteří 

pro ni žili. V r. 2002 zasahovali členové našeho sboru při povodních ve Štěchovi-

cích. Život organizace je po všech stránkách pestrý a zajímavý. Aby mohla orga-

nizace žít, musí do ní přicházet mládež, která jednou převezme chod spolku na 

svá bedra. Kdyby tomu tak nebylo, neměl by kdo sbor udržovat a rozvíjet. Zůstane 

to tak dál?
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Historie TJ JAWA-METAZ Týnec nad Sázavou po r. 1968

Věra Junová

V této době sdružovala TJ již více sportovních odvětví. Byl to především fotbal, 

hokej, volejbal, základní tělesná výchova – dříve Sokol, stolní tenis. Přidaly se od-

díly turistiky, kanoistiky, lyžování, tenisu, karate a další. Některé jsou „živé“ do-

dnes, jiné změnily název nebo se spojily a mnohé již zanikly.

V 60.–70. letech byl vcelku úspěšný oddíl ledního hokeje, ale to v Týnci ještě 

mrzlo. Oddíl se s příchodem mírných zim rozpadl a místo něj nastoupil tenis. 

Kluziště, vzniklé na místě bývalého házenkářského hřiště, bylo přebudováno na 

tenisové kurty a ty se užívají dodnes. Tenisový klub však je již od roku 1994 samo-

statným subjektem, zrovna tak jako fotbalový klub od roku 1992 a oddíl stolního 

tenisu od r. 1998. Stejně tak vznikly dva další oddíly rekreačního volejbalu a no-

hejbalu, ten však v r. 2003 po 3 letech činnosti opět zanikl. Mnozí si také jistě pa-

matují na oddíl jachtingu, skibobů, lyžování. Vzhledem k poloze Týnce tyto spor-

ty nepřežily. Jejich provozování bylo pro členy příliš nákladné.

Lední hokej se znovu objevil na seznamu TJ, ale již jen jako jeden z oddílů re-

kreačních sportů, který trénuje a hraje v Benešově

V současné době je v tělovýchovné jednotě sdruženo 11 oddílů: Odbor asocia-

ce sportu pro všechny, ve kterém je 5 dalších pododdílů, vč. sportovní gymnastiky, 

dále oddíly badminton, kanoistika, karate, turistika, volejbal, dva oddíly rekreač-

ního sportu, kde jsou začleněny oddíly ledního hokeje a dva oddíly rekreačního 

volejbalu. O činnosti oddílů turistiky (Klub českých turistů), volejbalu a sportovní 

gymnastiky si můžete přečíst v samostatných kapitolách této knihy.

Největším oddílem je odbor Asociace sportu pro všechny (ASPV). Dříve to bý-

val Sokol, jeho zrušení však cvičence neodradilo, a tak sportovali dál pod názvem 

Základní tělesná výchova (ZTV), po r. 1974 to byla Základní a rekreační tělesná vý-

chova (ZRTV) a po roce 1990 ASPV. Přestože po r. 1989 znovu vznikla Česká obec 

sokolská, v Týnci již Sokol znovu založen nebyl. Bývalí členové Sokola, kteří chtě-

li cvičit, tak činili v nástupnické ZTV a v ZRTV a ani noví cvičenci necítili potřebu 

Sokol obnovit. Vždyť činnost byla i po zrušení Sokola stále bohatá a pestrá. Snad 

nejbohatší byla v osmdesátých a v devadesátých letech. S nástupem džezgymna-

stiky a později aerobiku přišly i nové cvičitelky. Vedle Evy Semerádové cvičily 

i Hanka Šmídmajerová a Věra Junová. Rozšířil se i počet cvičitelů dětí. Mezi dosa-

vadní cvičitele Vlastu Richterovou, Elišku Balatovou, Věru Sladkovskou, Jirku Ja-

rolíma přišla skupina nových – Marie Flejberková, Eva Boušková, Eva Uhrincová, 

Věra Junová, Iva Konvičková, Jana Skružná, Helena Znamenáčková, Pepík Hora, 

Pepík Čermák, Jirka Žilinský, Zdeněk Vaniš a další. V zimě pro děti cvičitelé pořá-

dali lyžařské a sáňkařské závody v Kozlovicích, v létě atletické závody na hřišti 

u školy a v lese závody v tábornických a turistických znalostech a dovednostech. 

Přes zimu se jezdilo pravidelně plavat do Prahy Podolí, později do Radlic. Zájem 

byl veliký.  
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Dosud se každoročně na přelomu května a června pro děti pořádají sportovní 

soutěže ke Dni dětí a v prosinci vánoční soutěže. Již cca 20 let v červnu jezdí děti 

se cvičiteli na víkendový tábor. Jaro bývalo a je zaměřené na atletiku, zima na 

gymnastiku. Nejlepší děti se umísťovaly na předních místech v okresních i kraj-

ských soutěžích. Mnohá okresní kola se konala i v Týnci. Je tomu tak dodnes a při-

dali jsme i kola krajská.

Dobře se odbor prezentoval i na přehlídkách vlastních pódiových skladeb. 

S ne jednou skladbou vyhráli týnečtí okresní kola a společná skladba mužů a žen 

vyhrála i v kraji. Bohužel ten rok nebylo vyhlášeno republikové finále. Protože mu-

žů nebylo nikdy dost, pomohli i fotbalisté. Nebyla to náhoda. Kolem roku 1980 byl 

velký zájem o rozvíjející se aerobik. Zájem měli i muži. Většinou fotbalisté a stolní 

tenisté chodili cvičit společně s ženami.

 V období spartakiád se soustřeďovala pozornost především k nácvikům skla-

deb dospělých. Žákovské skladby se nacvičovaly v ZŠ. 1. 5. 1985 se v Týnci konala 

okrsková spartakiáda za účasti velkého počtu cvičenců i diváků.

V 90. letech vždy několik týdnů pořádala školní skupinová vedoucí Jana Vrtiš-

ková ve spolupráci s cvičiteli odboru ZRTV i příměstský tábor pro děti, které zů-

staly o letních prázdninách v Týnci. Děti si užívaly pod vedením vedoucích a cvi-

čitelů prázdniny při hrách tak, jako by byly na táboře, jen spát chodily domů.

Před zhruba 35 lety založil Ing. Václav Povolný oddíl badmintonu a jeho čle-

nové si vzhledem k místním možnostem vždy vedli dobře. Měl dost členů a přede-

vším mládeže. Žáci a dorostenci oddílu badmintonu byli i v reprezentaci ČR. Nedo-

sáhli by však tak výrazných úspěchů, kdyby nemohli trénovat na půdě pražských 

kolegů, které i jako hosté reprezentovali. Děti odrostly, stále chyběly vhodné tré-

ninkové prostory, a tak z oddílu zbylo několik dospělých členů. V Týnci nejsou 

v současné době vyhovující prostory pro rozvoj tohoto jinak vcelku dostupného 

sportu. Přesto Ing. Povolný stále s mládeží pracuje.

Další sport s dost dlouhou tradicí je karate. V Týnci se mu jeho vyznavači vě-

nují již asi přes 30 let. Dříve pod vedením K. Pazdery, v posledních letech V. Van-

žury. Karate je individuální sport a jeho členové si zvyšují a ověřují své dovednos-

ti v soubojích především s pražskými sportovci. Nevedou si vůbec špatně a navíc 

nezapomínají ani na mladé. 

Mezi zakládajícími členy oddílu kanoistiky byli v r. 1972 Jirka Nedra, Pepík 

Reichl, Mirek Vacek i Mirek a Karel Tamele, Jirka Dvořák, Standa Šípek, Honza Po-

pelka a další.

Kanoisté za posledních cca 30 let spravují již čtvrtou loděnici. Ze svobodárny 

na Pražské ulici, která se bourala v r. 1976, se vystěhovali do bývalého statku, ten 

v r. 1979 vyhořel, takže se stěhovali do domu školní družiny. Ta byla po r. 1989 zru-

šena, a tak se vodáci stěhovali v r. 1991 znovu, tentokrát do Náklí, kde jsou dodnes. 

Péče o loděnici a lodě zabere spoustu času a stálé stěhování vydrželi jen ti nejotr-

lejší. Na výkonnostní sport už nezbýval čas, a proto se v současné době kanoisté 

věnují především rekreační činnosti. Někteří zapálenější jezdí na závody po celé 
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republice, ale to je spíš výjimečný přepych. Na pravidelných dovolených a zájez-

dech, vodáckých i lyžařských, se však s nimi nikdy nikdo nenudil a odnesl si 

spous tu krásných nejen sportovních, ale i hudebních zážitků. Vždyť vodáci - mu-

zikanti se stali základem mnoha týneckých hudebních skupin. Vodácká výdrž 

a zájem o udržení tohoto krásného sportu v Týnci jsou zřejmé i z jednorázových 

výjezdů na některé sjezdy našich řek, nebo i při již tradičních projížďkách po Sá-

zavě, které členové oddílu pořádají. 

Ke cvičení sportovní gymnastiky přivedla několik šikovných děvčat již v ro-

ce 1956 Jiřina Svobodová. Děvčata se zúčastňovala soutěží v rámci okresu a vystu-

povala při různých oslavách. V roce 1965 již trénovala vybraná děvčata R. Skopcová 

a J. Haklová, které složily trenérské zkoušky. V oddíle bylo tehdy 15 děvčat. Vystu-

povaly na oslavách a od r. 1969 pravidelně měřily síly na okresních přeborech. Nej-

většími soupeřkami byly gymnastky z Divišova. V r. 1972 byl nábor nových cviče-

nek – celkem 21. Vedly je odchovankyně oddílu E. Semerádová a J. Šmídková. 

V témže roce obsadila H. Vycpálková 7. místo na krajském přeboru v kategorii II. 

VT a v roce 1976 se na 2. místě stejné soutěže probojovala Radka Vavreková pod 

vedením H. Paluskové – Povolné. Dalšími úspěšnými cvičenkami byly T. Kubíno-

vá, M. Koprolínová, H. Vorlíčková, K. Beranová a další. Oddíl stále vedou trenérky 

a cvičitelky z řad bývalých cvičenek.

Oddíl v průběhu uplynulých let obohacoval svými ukázkami cvičení různé 

aka demie a oslavy. Nezanedbávaly ale ani možnost soupeření na mnoha závodech. 

I v Týnci pořádají již mnoho let trenérky pod vedením J. Zídkové zajímavé závody 

a soutěže. Např. v r. 1974 se konal 1. ročník okresního přeboru v Týnci a je tomu 

tak dodnes. Po postupu do krajských kol se děvčata vždy umísťovala a umísťují 

v 1. polovině závodního pole. Mnohé postoupily až do republikového finále a byly 

úspěšné i tam.

Asociace sportů pro všechny v Týnci (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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Přestože se střídají období menšího či většího zájmu o sport a tělovýchovu, je 

počet členů TJ již cca 15 let vyšší než 400 členů a stále stoupá. V současné době to 

je cca 530 členů. Největší podíl na tom mají především nadšení a obětaví trenéři, 

cvičitelé, rozhodčí i funkcionáři, kteří věnují když ne veškerý, tak většinu volného 

času svému sportovnímu „koni“. V současné době jich v TJ působí kolem 40. Mini-

málně 2–4 hodiny v týdnu je každý z nich v tělocvičně nebo na hřišti na pravidel-

ném tréninku a navíc většinu víkendů tráví opět při sportu se svými svěřenci na 

zápasech, závodech, turnajích. Kromě toho musí zajišťovat mnoho organizačních 

záležitostí, bez nichž by se ani tělovýchova a sport neobešly. Stále se musí vzdělá-

vat a účastnit školení a odborných seminářů. Nebýt jich, těžko by TJ v Týnci přeží-

vala s takovými úspěchy. Naštěstí se stále najde pár nadšenců, kteří se věnují dob-

rovolně stejně založeným spoluobčanům a především dětem. Jistě by si zasloužili 

víc, než jim můžeme dát - naše vřelé poděkování.

Odbor Klubu českých turistů v Týnci

Marta Ducháčková, Lumír Richter

Klub českých turistů (KČT) vznikl již v roce 1888. Prvním předsedou byl zná-

mý cestovatel a obrozenecký činitel Vojta Náprstek. Pozoruhodné je, že již násle-

dující rok 1889 začal KČT budovat značené turistické trasy. Po roce 1948 musel 

KČT, obdobně jako další spolky, ustoupit systému řízenému komunistickým reži-

mem.

V Týnci dochází k ustavení odboru turistiky v roce 1961. Předsedou byl Josef 

Matějka. V té době byly vedle vycházek pořádány orientační závody mládeže i do-

spělých. Z důvodu „přivedení“ školní mládeže na tyto akce se stává ochotnou spo-

luorganizátorkou učitelka ZDŠ Alžběta Jíchová.

V roce 1963 přebírá vedení odboru aktivní skupina „starších“ pánů – Karel Jukl, 

Bohumír Šípek, Stanislav Šípek st., Jaroslav Krch, Jan Bartl, Bohumil Kočí a Stani-

slav Žižka. Ze zvyklosti chodit pohromadě na různé „výšlapy“ v tom pokračovali 

a šikovnou propagací na sebe „nabalili“ houf dětí, omladiny i dospělých. Již v pro-

sinci téhož roku se rodí tradiční předvánoční vycházka Za jmelím na Neštětickou 

horu. Před Vánocemi 2004 se šel již 42. ročník.

V období 1964–65 zaregistrují týnečtí u některých odborů po republice pořá-

dání dálkových pochodů (DP). Protože nemají daleko k činům, zapřemýšlí a 25. zá-

ří 1965 vyrážejí průkopníci Karel Jukl, Jan Bartl, Stanislav Žižka a dorostenci Jirka 

Dvořák a Mirek Vízner na první domácí dálkový pochod na 50 km, nazvaný Přes 

čtyři zámky (Konopiště, Líšno, Jemniště a Český Štenberk). A druhá každoroční 

akce pořádaná vždy v září je na světě. Napříště k 50 km trase přibyly další – cca 15, 

25 a 35 km, aby si každý pochodník vybral tu svou kilometráž. DP Přes čtyři zám-

ky je jedním z nejstarších pochodů s nepřetržitou kontinuitou pořádání. V září 

2004 se konal již 40. ročník.
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Tablo všech účastníků pochodu Za jmelím od roku 1963 (sbírka A. Krcha)
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Plných 10 let vedl odbor nezapomenutelný Karel Jukl, známý na mnoha pocho-

dech jako nejtěžší „dálkoplaz“ v republice. Zahájil také psaní kroniky v odboru.

Na jaře 1978 uvádí odbor za vedení Jaroslava Pertlíka do života svůj druhý 

dálkový pochod, DP Posázavím pořádaný vždy v dubnu. V našem regionu se naro-

dila a žila řada významných kulturních osobností. V pětiletém cyklu výročí jejich 

narození má pochod vztah vždy k některému z nich (Jan Morávek – rodiště Kamen-

ný Přívoz, Josef Suk – rodiště Křečovice, Josef Lada – rodiště Hrusice, Svatopluk 

Čech – rodiště Ostředek) a vždy minimálně jedna trasa vede jejich rodištěm. Pá-

tým rokem je cyklus doplněn pochodem krajem obětí fašismu. U tohoto pochodu 

prochází trasa kolem hromadného hrobu obětí pochodu smrti z dubna 1945 u Ma-

nělovic za Maršovicemi. Je zde pohřbeno 24 obětí z Československa, Polska, Sovět-

ského Svazu, Rumunska, Jugoslávie a Francie. V dubnu 2004 se konal již 27. ročník.

Pod vedením Lumíra Richtera je v roce 1990 zaregistrován týnecký odbor tu-

ristiky do znovuobnoveného Klubu českých turistů. Od roku 1991 vede odbor 

KČT Stanislav Šípek ml.

Předsedové KČT Týnec nad Sázavou: Kronikáři KČT Týnec nad Sázavou:

1. Josef Matějka v letech 1961–1963 1. Karel Jukl, st. v letech 1963–1978

2. Karel Jukl st. v letech 1963–1973 2. Jiří Kesely v letech 1979–1984

3. Jiří Klenovec v letech 1973–1975     nevedeno  v letech 1985–1990

4. František Mašek  v letech 1975–1976 3. Marta Ducháčková      1991–dosud

5. Jaroslav Pertlík v letech 1976–1982

6. Lumír Richter v letech 1982–1987

7. Jaroslav Lomoz v letech 1987–1989

8. Lumír Richter v letech 1989–1990

9. Stanislav Šípek ml. od roku 1991–dosud

Sportovní gymnastika v Týnci nad Sázavou

Jana Zídková

Ke gymnastickému cvičení v Týnci nad Sázavou přivedla několik šikovných 

děvčat již v roce 1956 vedoucí Jiřina Svobodová, která vedla děvčata ve cvičebních 

hodinách v TJ Týnec nad Sázavou. Již tenkrát se děvčata zúčastňovala soutěží 

v rám ci okresu a vystupovala při různých oslavách.

V roce 1965 již trénovala vybraná děvčata pod vedením Skopcové R. a Haklo-

vé J., které složily trenérské zkoušky. V oddílu byla celkem 154 děvčata.

Vystupovala při různých oslavách TJ, od roku 1969 pravidelně měřila své síly 

na okresních přeborech ve sportovní gymnastice (SG) s ostatními oddíly okresu. 

Největšími soupeřkami jim byla děvčata z oddílu v Divišově.

V roce 1972 byl proveden nábor nových cvičenek – celkem 21, které vedly cviči-

telky Semerádová E. a Šmídková J. – odchovankyně oddílu SG Týnec.
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V roce 1973 jsme byly pozvány na oslavy 50. výročí TJ Teplýšovice, kde děvča-

ta předvedla sestavy prostných a hromadné vystoupení. V témže roce obsadila 

H. Vycpálková na krajském přeboru v kategorii II. VT pěkné 7. místo.

V roce 1974 se konal I. ročník okresního přeboru ve SG v Týnci, který se pořá-

dá pravidelně (v roce 1998 to byl již 24. ročník). V tomto závodě závodí pravidelně 

děvčata a v některých ročnících i chlapci. V tomto roce též složila trenérské zkouš-

ky Palusková H. a začala děvčata pravidelně trénovat.

V roce 1976 se naše cvičenka Vavreková Radka pod vedením Paluskové-Povol-

né H. probojovala v kategorii II. VT na krajském přeboru na 2. místo. Tímto výko-

nem postoupila do republikového finále, kterého se se svojí trenérkou zúčastnila.

Náš oddíl v průběhu uplynulých let obohacoval svými ukázkami cvičení pro-

gram na různých akademiích pořádaných jak školami, obcemi i jinými TJ (TJ Bíl-

kovice, 80 let TJ Neveklov), oslavy 1. máje apod.

Oddíl SG TJ Týnec se v 90. letech 20. století připravoval na soutěže ve SG, 

zúčastňoval se krajských přeborů, kde se naše cvičenky umístily v první půlce zá-

vodního pole, a to ve třech věkových kategoriích. Dále se začínající děvčata pravi-

delně zúčastňují závodu „Hledáme nové talenty“ v rámci kraje, závodíme na „Me-

moriálu J. Palacha“ Všetaty, obsazujeme „Sdružený závod ve SG“ Říčany. Na 

krajském přeboru ve SG pořádaném ASPV (Asociací sportu pro všechny) se děv-

čata z Týnce probojovala do republikového finále, kde obsadila pěkná místa (11. 

a 14.).

V roce 1998 opět proběhl nábor malých děvčátek a zůstalo jich 11 pod vedením 

našich bývalých cvičenek Říhové L. a Kašpárkové L.

Týnecké gymnastky na závodech ve Špindlerově Mlýně v r. 2005 (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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V roce 1999 děvčata závodila na krajském přeboru ve SG, kde v kategorii II. 

obsadila 1. místo Kubínová T., 3. místo Koprolínová M., v kategorii III. obsadila 

2. místo Vorlíčková H. a 3. místo Vnoučková. Děvčata rovněž vystoupila na při 

oslavách 100. let staré školy v Týnci v KD Metaz a při akademii v Říčanech.

Od roku 2000 se děvčata našeho oddílu zúčastňují pravidelně jak přebornic-

kých soutěží, tak i různých soutěží pořádaných ostatními oddíly sportovní gym-

nastiky (Špindlerův Mlýn, Praha, Benešov atd.)

Také v Týnci nad Sázavou se pořádají pravidelně závody ve sportovní gym-

nastice. V roce 2001 se uskutečnil již 27. ročník „Mikulášských závodů.“ Tyto závo-

dy jsou již navštěvovány i závodníky z jiných krajů. Od tohoto roku se zde také 

cvičí “Týnecké tandemy“, což je cvičení dvojic. Naše děvčata se umístí vždy na 

předních místech soutěžního pole, ale i na stupních vítězů.

V roce 2002 jsme měli v republikovém finále v SG v kategorii mladší žákyně II. 

republikovou přebornici Kamilu Novákovou a družstvo za Středočeský kraj obsa-

dilo 2. místo.

V r. 2003 byla naše děvčata, mimo jiné soutěže, pozvána i na zkušenou do Dán-

ska. S dánskými gymnastkami si zatrénovala a předvedla ukázky svého cvičení.

Rok 2004 byl pro nás opět úspěšný, v republikovém finále v SG děvčata zase 

uspěla a obsadila ve dvou kategoriích v soutěži družstev 1. a 3. místo. Nejlepší na-

še závodnice ve své kategorii skončila na „bramborovém“ 4. místě (K. Nováková). 

Od tohoto roku pořádá náš oddíl SG každoročně okresní i krajský přebor ASPV 

v SG, z pověření okresního a krajského výboru ASPV.

Historie házené a volejbalu

Miroslav Kalina

Týneckou házenou založil v roce 1920 Ing. Miroslav Klement.

První utkání se hrála v Náklí, ale už v roce 1921 se házenkáři přestěhovali 

na hřiště Sokola u mostu, kde jim byl prvním soupeřem SK Meteor Vinohrady, 

tehdejší mistr. Sestavu družstva tvořili hráči: bratři Cettlovi, Svobodovi, Karaso-

vi, Šímovi a Jarka Kudrna. Větší úspěchy však přišly až roku 1924. Družstvo sehrá-

lo celkem 19 zápasů, z toho 14 vítězných a jenom pětkrát odešlo poraženo. V ro-

ce 1927 týnecké družstvo bylo dokonce nejlepší v benešovském okrese. V roce 1930 

nastupuje mladší generace, která už poráží i zkušené borce z A týmu. Převzala 

štafetu od starších hráčů a po celých 10 let držela kvalitu týnecké házené hodně 

vysoko. Družstvo hrálo ve složení: K. Jukl, L. Herz, J. Hakl, L. Kovrzek, B. Jukl, 

J. Moravec a J. Korbel.

V roce 1940, kdy házená v Týnci slavila 20. výročí, nastoupila třetí generace. 

V tomto roce také dosáhlo družstvo výborného výsledku. Stalo se totiž mistrem 

Sokolské župy Blanické. Tento tým vydržel hrát až do roku 1946, potom zájem 

o házenou opadá a nastává desetileté období spánku.
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V roce 1957 se týnecká házená opět probudila díky iniciativě F. Vaníčka. Na 

oslavu 1. máje, na stadionu v Chrástě, bylo sehráno utkání mezi „starými a mladý-

mi“ hráči, které sledovalo nečekaných 3 500 diváků. Sestava „starých“ hráčů“ Bo-

háček, Radosta, Vl. Šípek, J. Dvořák, Erna Svoboda, Ota Hadač, J. Zeman a J. Šípek. 

Sestava „mladých“ hráčů: M. Kalina, J. Skalník, J. Pádivý, B. Svoboda, K. Bittner, 

L. Svoboda a Fošinbauer. Dalších pět měsíců hrají týnečtí jenom přátelská utkání. 

Jejich soupeři byla mužstva: Sparta Krč, Sokol Bukovany, Spartak Brodce, Dukla 

Praha–Dejvice, Spartak Modřany.

V roce 1960, při příležitosti 40. výročí trvání, uspořádali týnečtí turnaj za účas-

ti 4 družstev. Vyhráli dorostenci Týnce před A týmem Týnce a 3. a 4. místo obsa-

dil A a B tým z Bukovan.

Rok 1961 byl rokem pohrom. Debakl se Sokolem Stará Huť 26:6 ve dvou přátel-

ských zápasech byl posledním týneckým zápasem a poslední větu pronesl tehdy 

hráč Tonda Jukl: „Táto, pukli jsme 15:1, a tak je s házenou konec“. A házená v Týn-

ci opravdu zanikla.

Začátky volejbalu v Týnci jsou datovány už od roku 1936. V období 1939–1945 

se mladí nemohli jinak bavit než sportem, a tak měl volejbal zelenou. Hráli mezi 

sebou zaměstnanci Jawy a Metazu. Volejbal se hrál i v dalších letech. Jelikož se už 

hrál na obou březích Sázavy, vznikl nápad založit oddíl. Psal se rok 1957 a nápad 

o zrodu oddílu se stal skutečností. Zakládajícími členy oddílu byli: J. Šípek, O. Ha-

dač, B. Svoboda, Maněna, Hranostýl, L. Svoboda, Trnka a Kálal.

Sokolské mužstvo hráčů házené 3. 10. 1921, zleva J. Zejvok, K. Cettl, E. Svoboda, Klement, Štros, sedící 
J. Kudrna, Al. Šíma, St. Cettl (sbírka F. Šípka)
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Už v tomto roce A mužstvo začalo hrát okresní přebor (OP) a hned při první 

účasti vybojovalo vítězství. Jako vítězové OP se muži zúčastnili kvalifikace do 

krajského přeboru II. třídy v Říčanech a vítězstvím si zajistili postup. Průběžně 

dochází i k výměně hráčů, kteří stále pocházejí z Týnce či okolních vesnic.

Píše se rok 1966, družstvo Týnce vítězí v KP II. třídy a postupuje do KP I. třídy. 

Tam skončilo na výborném 3. místě. Následující rok tuto soutěž A mužstvo opouš-

tí, protože podmínkou účasti je mládežnické družstvo, které však v Týnci není. 

V roce 1974 se oddíl pokouší pracovat s mládeží, kterou vede pan Kalina. Tato ge-

nerace, která začínala již v raném věku, byla a je hlavním pilířem oddílu až do 

dneška.

A mužstvo hraje mistrovská utkání se střídavými úspěchy až do roku 1983. 

V tomto roce nastává pomalá výměna generací. Mladí hráči Fryšara, Hadač, Ka li-

na Zd. i M. ml., Strašifták, Němeček, Prokeš M., Zdražil P. a St., kteří volejbalo vě 

vyrostli v oddíle Miroslava Kaliny se stávají členy A mužstva, když předtím hráli 

dorosteneckou ligu. V začlenění do „áčka“ jim pomáhali zkušení hráči: Trojánek, 

Povondra, Prchlík, Kalina, … Od tohoto roku oddíl hraje KP II. třídy.

Další větší úspěch na sebe nechal čekat až do roku 1994, kdy mužstvo opět zví-

tězilo v KP II. třídy a postoupilo do KP I. třídy, kde skončilo na lichotivém 6. místě.

Nyní družstvo hraje opět KP II. třídy a vede si celkem dobře. Doufejme, že od-

díl volejbalu bude mít ještě dlouhé trvání.

V devadesátých letech 20. století byl založen i oddíl žen. Na benešovském okre-

se není ale žádný soupeř v ženské kategorii, a tak ženy hrají rekreačně. Zúčastňu-

jí se turnajů neregistrovaných sportovců a samy turnaje pořádají. Vítězně repre-

zentovaly dokonce i v Holandsku.

Týnecké volejbalistky v r. 1997 (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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Loutkáři v Týnci

Jiří Konvička

Ke konci 1. světové války místní osvětová organizace „Sdružení studujících“ 

si dala za úkol pečovat o rozvoj kultury v obci. Tito mladí lidé (22 členů) nejdříve 

spolupracovali s divadelními ochotníky. Později se rozhodli k založení a zakou-

pení loutkového divadla. Svá představení pro děti hráli ve staré škole a také v hos-

tinci „U Korbelů“. Později se rozjížděli i do okolních vesnic. Divadlo si vozili na 

tra kaři. Tato činnost se datuje až do roku 1922. Po ukončení studií předali studen-

ti divadlo obci – Osvětové besedě, poté je zapůjčováno spolku Sokol.

Další loutkové divadlo stejného typu (Alšovy loutky) bylo založeno na popud 

Jaroslava Bárty ze spolku Kovodělníci Týnce v roce 1932 a působilo tři roky. Obě 

tato divadla skončila svoji slávu opět na půdě místní školy.

Na podzim roku 1936 jsou tito mladí dřevění herci vytaženi na světlo a to zá-

sluhou bratrů Josefa a Ludvíka Boháčků. O opravu se postaral učitelský sbor (uči-

telky Pohlová a Lukášová). Scéna byla vybudována v pomocné třídě v 1. patře 

hospody „U Korbelů“. Všechna hraná představení byla vždy vyprodána a výnos 

z představení ponechán škole pro tzv. „polévkové akce“. Poté převzali divadlo žá-

ci vyšších tříd – opět pouze na dva roky.

Nové vzkříšení sahá až do doby okupace, do roku 1940–1941 pod hlavičkou 

Osvětové besedy. Hrálo se v hotelu v Týnci i v Brodcích. Po postavení nové jídelny 

v Týnci bylo dohodnuto pořádat představení pro děti zaměstnanců. Závod diva-

dlo povolil, a tak se 1. února 1942 zde začalo hrát. Hrálo se každou neděli na pro-

vizorní scéně – návštěvnost až 350 dětí.

Týnecké maňáskové divadlo (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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20. února 1942 bylo v Táboře zakoupeno nové divadlo s loutkami vysokými 

60–70 cm. Od 1. března 1942 tyto nové loutky rozesmávaly děti v Týnci. Úspěch 

byl veliký, na první představení přišlo až 700 dětí i dospělých. Na představeních 

účinkoval o přestávkách i před začátkem 9členný učňovský orchestr. Divadlo dle 

kronik mělo slušné vybavení kulisami a 5 souprav stylového nábytku. Tato scé-

na loutkářů rozdávala po dobu 2. světové války radost a smích všem dětem. V ro-

ce 1944 byly objednány další velké loutky a zvířátka (celkem 30 kusů). V tuto dobu 

mě lo již divadlo profesionální úroveň. Loutky vodili – Miroslav Červený, Jan Vaj-

ner, bratři Ludva a Pepa Janouškovi, Ing. Oplt, Mirek Jenč a další. Později se diva-

dlo přestěhovalo do učňovských dílen závodu Jawa Brodce. Odsud, po zbourání 

této části, se přesunulo do dřevěných budov „Na Pražské“ k silnici na Čakovice. 

Zde mělo divadlo obrovské prostory. A sem také nastoupila další loutkoherecká 

generace. Vedení převzal cukrář Ota Šimůnek z Podělus. O loutky se pečlivě sta-

rali Zdeněk Husák a Marie Mlejnská. Techniku zajišťoval Luděk Rohlíček, kulisy 

vytvářel Jiří Konvička. Celý soubor získal brzy velký ohlas – hrávalo se pro dětské 

domovy v Neveklově, v Holešovicích, i pro dospělé v Bělici. Se souborem také spo-

lupracovali Ing. Josef Bayer a Dana Křížová. Tato doba byla nejplodnější. Spolu-

pracoval s námi i herec a dělník Jawy Týnec pan Kovařík, dále obě paní Mlejnské, 

sl. Pa pežová, učitelka Dvořáková i mnoho dalších.

Po dostavbě kulturního domu METAZ bylo rozhodnuto o přestěhování této 

scény do prostorů v kulturním domě. Tato doba se vyznačuje právě zkázou a roz-

kradením této vzácné scény. Při stěhování se začaly ztrácet nejen dekorační látky, 

ale hlavně loutky.

Po vytvoření nové scény v kulturním domě převzal vedení Luděk Rohlíček. 

Měli jsme krásně vytápěnou místnost vedle kina, vodící lávky a své znalosti v obo-

ru práce s loutkami jsme si doplňovali na kurzech v pražském divadle Sluníčko. 

Po několika letech začal opět soumrak divadélka. V prostorách scény se vytvářelo 

kino s vestibulem. V této stěhovací etapě do patra kulturního domu byla zkáza 

dokonána. Zmizely krásné „Štolovy kulisy“, 6 loutek jsme našli u kolegů ve škole 

v Krhanicích. V tuto dobu přináší správce kulturního domu Václav Kolář nápad 

hrát maňásky. To už ale moc úspěch nepřinášelo. Nikdo z tehdejšího vedení ne-

chtěl pátrat po zmizelých loutkách. Vše bylo majetkem ROH a závodního klubu. 

Později se nakoupily nové sádrové loutky (vysoké 25 cm) a byla postavena nová 

scéna v klubu mládeže. Ta také neměla dlouhého trvání. Vedení Metazu pak dalo 

scénu rozštípat. Na poslední chvíli Jiří Konvička a Jiří Čech odvezli loutky do škol-

ní družiny v Týnci nad Sázavou. Tím byly asi zachráněny. Jejich další osud není 

nikomu znám.

Tak skončila velká éra loutkářství v Týnci nad Sázavou.
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Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí

Daniel Povolný

Dne 15. 5. 1955 byl ustaven pracovní výbor při místní osvětové besedě, jehož 

předsedou se stal ředitel školy Josef Topič a jednateli František Šípek a Václav Stej-

skal. Dalšími členy byli František Bučina, Jindřich Juráš, Jaroslav Reitinger, Ladi-

slav Fulín, Miroslav Šafrata a Antonín Vendr.

Hlavním úkolem pracovního výboru, který se záhy změnil ve vlastivědný krou-

žek, bylo vybudování „pamětní síně pro Týnec a okolí“. Mimo to se také na tomto 

území zabýval sbíráním historických předmětů a dokumentů a shromažďováním 

vzpomínek pamětníků. Výsledkem jeho činnosti bylo 1. 5. 1959 otevření městské-

ho muzea.

V následujících letech se kroužek v mezích svých možností snažil dále sezna-

movat obyvatelstvo Týnecka s historií zdejšího kraje pořádáním přednášek a pro-

vozováním muzea. Velmi plodná byla spolupráce s Dr. Hejnou, který prováděl vy-

kopávky na týneckém hradu a regionálním historikem PhDr. Jiřím Tywoniakem. 

O práci a rozvoj vlastivědného kroužku se nejvíce zasloužili Václav Stejskal, Miro-

slav Berka a František Šípek. Na začátku 80. let byla budova muzea uzavřena a to 

na více než 10 let ukončilo svou činnost. Uzavřením muzea výrazně utrpěly nejen 

sbírky, ale i aktivita kroužku.

Teprve v letech 1994–1995 byla zásluhou vedení města v čele se starostou pa-

nem Zdeňkem Březinou dokončena rekonstrukce městského muzea a instalace 

nových expozic týnecké kameniny. 5. 6. 1995 znovu obnovil vlastivědný kroužek 

Schůze Vlastivědného klubu v Městském muzeu v Týnci v létě 1999 (zleva ing. M. Povolná, K. Jukl †, 
P. Vodehnal †, F. Šípek+, J. Trojánek †, Mgr. D. Povolný, J. Konvička) (foto V. Holas)
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svoji činnost jako vlastivědná komise MěÚ v Týnci nad Sázavou. 10. 10. 1995 bylo 

muzeum slavnostně otevřeno. Pod vedením vedoucího stavebního odboru MěÚ 

v Týnci Jana Staňka jako předsedy komise pokračoval kroužek v další práci.

21. 5. 1998 byl předsedou zvolen historik Mgr. Daniel Povolný. Z jeho popudu 

se dosavadní vlastivědná komise změnila od 27. 7. 1998 v občanské sdružení Vlas-

tivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí, jehož cílem je usilovat o ochranu 

hmotných i nehmotných památek Týnecka a popularizovat jeho bohatou historii.

Vlastivědný klub již od r. 1998 pořádá na MěÚ v Týnci vždy od září do března 

následujícího roku cyklus historických i zeměpisných přednášek, které v průmě-

ru navštěvuje 20–30 občanů. Pro žáky posledních ročníků ZŠ v Týnci pak také při-

pravuje přednášky o historii Týnce v letech 1918–1938. Od r. 1999 se spolupodílí na 

vyhlašování ocenění Blanický rytíř, které organizuje Podblanické ekocentrum ve 

Vlašimi. V r. 2000 a 2002 byli tímto oceněním poctěni členové klubu Václav Stejskal 

a in memoriam Miroslav Berka. V r. 2000 také klub poprvé vyhlásil vítěze soutěže 

o cenu PhDr. Jiřího Tywoniaka, kterou každoročně pořádá pro zájemce o regionál-

ní historii z řad žáků základních a středních škol z Benešovska, Vlašimska a Vo-

ticka. V tomto směru je pravidelně podporován granty MěÚ v Týnci. S podporou 

města se také od téhož roku s ročními přestávkami konají vždy v době týneckého 

posvícení (28. 10.) výstavy malířů Týnecka, které jsou prokládány menšími výsta-

vami fotografií, ručních prací aj.

Přednáška Vlastivědného klubu v MěÚ s motocyklovými závodníky v lednu 2002 (foto V. Holas) (zleva 
L. Houška, O. Kába st., ing. V. Dědek, ?, ing. L. Žížala, J. Ducháček)
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Klub má v průměru 15–20 členů, kteří se scházejí každý měsíc ve velké zase-

dací místnosti MěÚ v Týnci nebo v létě v Městském muzeu.

 

Předsedové vlastivědného kroužku:

1955–1966 Josef Topič

1966–1967 MUDr. Antonín Maxera

1967–1970 Miroslav Berka

1970–1983 Jan Trojánek

5. 6. 1995–21. 5. 1998 Jan Staněk

21. 5. 1998–dosud Mgr. Daniel Povolný

Hudební soubory Týnecka

Václav Korbel, Zdeněk Březina

Hudba tzv. vážná a dechová

Počátky hudebního života v Týnci jsme schopni vysledovat zhruba od kon-

ce 20. let minulého století. Určitě již dříve však existovali hudebníci převážně 

z řad kantorů, kteří jak ve škole tak při náboženských obřadech položili ty nejstar-

ší základy hudebnosti místního obyva-

telstva. 

Významnou hudební osobností se 

vztahem k Týnci byl v 19. století oper-

ní zpěvák Karel Veselý, zmíněný v ka-

pitole Osobnosti. Za pobytu v Týnci 

ovšem již uměleckou činnost nevyví-

jel a bohužel se zde pouze v roce 1904 

uzavřela jeho životní pouť.

Ve 20. a 30. letech minulého století 

byl v sále dnešní restaurace Společen-

ského centra promítán němý biograf. 

O hudební zpestření před začátkem 

promítání a bě hem přestávek se staral 

orchestr složený převážně z členů ro-

diny Svobodovy, Korbelovy a Dvořá-

kovy. Tyto tři rodiny byly skutečně zá-

sobárnou talentů pro týnecké kapely 

na dlouhá desetiletí. Základ orchestru 

v němém kině tvořili Antonín Svoboda 

st. (nar. 1875) z Růžové ulice s jeho že-

nou Boženou (nar. 1885) a synem Anto-

nínem (1912–1983) spolu s týneckým Josef Korbel, 1935
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kolářem Josefem Korbelem (1876–1958) a jeho syny Václavem (1907–1967) a Jose-

fem (1912–2005), dále František Dvořák se svým bratrem Václavem, Antonín Šíma, 

klarinetista z Chrástu (1908–1997) a violista Lud vík Bittner z Brodců. Tento orches-

tr byl dle pamětníků prvním organizovaným se skupením hudebníků a stal se zá-

kladem pro pozdější vznik dalších souborů – dechovek, symfonického i komorní-

ho orchestru a chrámového sboru.

Ve 30. letech působil v Podělusích vynikající učitel hudby Stanislav Michal, kte-

rý se přestěhoval na venkov, aby zde strávil léta svého důchodu. Údajně byl blíz-

kým přítelem špičkového houslisty Jana Kubelíka a krátký čas vyučoval i jeho 

syna Rafaela, budoucího velkého dirigenta. Bohužel se o této osobnosti nepoda-

řilo více zjistit.

První dechovou hudbu v Týnci vedl jako kapelník František Dvořák (zemř. 

1927). Jako trumpetista odsloužil 11 let ve vojenských hudbách Rakousko-Uherska 

a tato praxe ho k založení a vedení dechovky jistě opravňovala. Po smrti kapelní-

ka převzal orchestr jeho bratr Václav Dvořák, hráč na baskřídlovku. Ten stál v čele 

kapely až do svého úmrtí v roce 1945. Václav Dvořák bydlel v Lipové ulici a jeho 

3 děti se také zapojily do muzikantského života v Týnci. Syn Rudolf (nar. 1911, pří-

slušník čsl. letectva) hrál na housle a bicí nástroje s otcovou kapelou stejně jako 

jeho bratr Antonín (nar. 1915, listonoš), který hrál ještě dlouhá léta na trubku s ka-

pelníkem Drábkem. Jejich sestra Marie, provdaná Machová, účinkovala jako hous-

listka a zpěvačka v chrámovém souboru profesora Šmída.

Budoucí kapelník František Dvořák
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Od poloviny 30. let působil v Chrástě nad Sázavou menší orchestr pod vede-

ním trombonisty Antonína Šímy (nar. 1911). Orchestr byl svým složením i reper-

toárem poměrně univerzální. Účinkoval nejen koncertně a k tanci, ale při úpravě 

a doplnění obsazení i jako klasická dechovka. V roce 1942 převzal vedení orchest-

ru výborný trumpetista Josef Povolný z Chrástu (nar. 1904) a po II. světové válce 

stanul v čele orchestru na více jak 10 let Antonín Svoboda. Tento týnecký rodák 

(1912–1983), profesí krejčí, který začínal se svými rodiči jako houslista v němém 

biografu, byl údajně nejlepším místním hudebníkem. Na vojně hrával s budoucím 

prvním trumpetistou České filharmonie p. Lisým a byl ovlivněn kapelníky Kap-

lánkem a Fadrhonsem. Ovládal více nástrojů, kromě houslí zejména trubku, byl 

nadaný a pracovitý, uměl to s lidmi. To byly předpoklady pro jeho dlouholeté a ši-

roké uplatnění v hudebních souborech všech žánrů.
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V roce 1959 převzal vedení orchestru další z muzikantského rodu Šímů Miro-

slav (nar. 1932), klarinetista, saxofonista a řemeslník z týnecké Jawy. To už působil 

tento orchestr několik let pod Osvětovou besedou v Krhanicích, neboť bez tzv. zři-

zovatele to tehdy nešlo. Členem kapely byl trombonista Václav Korbel (nar. 1939), 

absolvent Státní konzervatoře, člen orchestru Divadla na Vinohradech, který zpro-

středkovával v případě potřeby styk s pražskými muzikanty, především studenty 

konzervatoře, pro účinkování na tanečních zábavách a nedělních čajích v Posád-

kovém domě armády v Chrástě. Byl synem Václava Korbela, který se svým otcem 

a bratrem Josefem účinkoval v prvním orchestru v němém biografu. Kromě výše 

jmenovaných byli členy Šímova orchestru v různých obdobích tito hudebníci: Jan 

Němeček z Krhanic – trubka, Karel Zazvonil – housle, Josef Dráb – bicí, František 

Kříž – saxofon a bicí, Antonín Šíma – klarinet – ti všichni pocházeli z Chrástu, To-

máš Dvořák z Krhanic – bas, Antonín Slabihoud (nar. 1881) – kontrabas (nejstarší 

člen orchestru), Rudolf Adámek – harmonika, Stanislav Svoboda (nar. 1915) –příč-

ná flétna (bratr kapelníka Antonína), Josef Korbel – viola, klarinet, všichni z Týnce. 

Dále Josef Korbel ml. z Prahy – housle a pozoun, Václav Korbel st. – housle, har mo-

nika a kontrabas. Je pozoruhodné, jakou muzikantskou líhní byl v těch dobách 

Chrást nad Sázavou. Šímův orchestr ukončil činnost okolo roku 1970 a jeho členo-

vé se většinou stali členy jiných hudebních seskupení. 

Po druhé světové válce se přistěhoval do Týnce hudební pedagog a organizá-

tor prof. Karel Šmíd. Celkový přehled jeho činnosti najde čtenář v kapitole Osob-

nosti. Prof. Šmíd se i v Týnci aktivně věnoval hudbě a v 50. letech zde založil sym-

Upomínka na první odvod 1933
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fonický orchestr se širokou základnou. Kromě místních byli členy hudebníci ze 

širšího okolí a dle potřeby byl orchestr doplňován i pražskými profesionály. Zkouš-

ky i koncerty se odehrávaly často v bývalé kantýně závodu Metaz.

Prof. Šmíd řídil ještě chrámový orchestr a smíšený sbor, který existoval při kos-

tele Sv. Šimona a Judy v Týnci, věnoval se duchovní hudbě a prováděl např. mše 

spolupracujícího skladatele Říhovského nebo Českou mši vánoční J. J. Ryby. Něko-

lik roků vždy před půlnoční mší se z kostelní věže ozývalo 12 akordů, symbolizu-

jících půlnoc a dále několik koled v podání trumpetistů Josefa Drábka, Jana Dvo-

řáka, Antonína Svobody a pozounistů z rodiny Korbelů – Josefa a Václava staršího 

a mladšího.

Takzvané vážné hudbě se věnoval také komorní soubor, který vznikl koncem 

50. let ve složení: 1. housle Antonín Svoboda, 2. housle Ladislav Radosta, viola Vác-

lav Korbel starší a violoncello František Bučina (1899–1993). Tito pánové hráli hlav-

ně pro svoji potěchu a vydrželo jim to téměř deset let. V repertoáru měli skladby 

W. A. Mozarta, J. Ignáce Linka a dalších. Jejich nepočetná veřejná vystoupení se 

odehrávala především v malém sále Kulturního domu Metaz.

Dechovou hudbu pana Dvořáka jsme v tomto vyprávění opustili v roce 1945, 

kdy umírá v pořadí druhý kapelník Dvořák Václav. Vedení dechovky se tehdy ujal 

hráč na křídlovku a trubku Josef Drábek z Pecerad (1908–1994) a zahájil tak nejdel-

ší kapelnickou kariéru v historii týneckého hudebního života. Ani jméno Dvořák 

však z dechovky nezmizelo, protože na křídlovku s panem Drábkem dlouhá dese-

tiletí hrál pan Jan Dvořák (nar. 1917), syn prvního kapelníka dechovky vojenského 

Zájezd chrámového souboru do Kutné Hory počátkem 50. let. Zleva Josef 
Korbel, skladatel Říhovský, prof. Šmíd, Antonín Svoboda
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muzikanta Františka Dvořáka a také Janův bratranec, nositel slavného jména An-

tonín Dvořák, profesí listonoš. Drábkova kapela se stala brzy pojmem a po válce 

našla svoje uplatnění. Kromě čisté dechovky hrála i hudbu tzv. taneční a měla uni-

verzální repertoár. Občas se stávalo, že kapelník měl více požadavků na vystoupe-

ní, než mohl stihnout. Proto spolupracoval s řadou dalších muzikantů a příležitost-

ně z nich stavěl druhou a třetí kapelu, aby vyhověl pořadatelům.

Tehdy již bylo nutné mít svého zřizovatele, a tak Drábkova kapela účinkovala 

pod hlavičkou nejprve Závodního výboru ROH podniku Metaz a později Závod-

ního klubu Jawa Metaz Týnec n. S. Samozřejmou byla účast dechovky na oslavách 

1. máje, při politických výročích, volbách a dalších slavnostních příležitostech ve 

městě a okolí. Koncem 60. let se řízení velké dechovky, která sdružovala i muzi-

kanty ze širšího okolí, ujal písecký rodák Ing. Gustav Votánek (1914–1990), zaměst-

nanec podniku Metaz. Hudbě se věnoval od dětství a dochovala se vzpomínka, 

jak už jako malý chlapec účinkoval v příbramské hornické hudbě spolu s budou-

cím známým hercem Josefem Hlinomazem. Pod jeho vedením velké těleso pravi-

delně zkoušelo a bylo schopno pojmout i náročnější koncertní repertoár. Orchestr 

kromě běžného vystupování připravil i několik koncertů, s nimiž se uplatnil na 

zájezdech po republice a několikrát i v zahraničí (bývalá NDR., Polsko, Francie). 

8. listopadu 1978 koncertovala tato velká dechovka při otevření obchodního domu 

Mír v týneckém sídlišti.

Mezi členy Drábkovy a později Votánkovy dechovky patřili: křídlovky – J. Drá-

bek, J. Němeček, K. Barek, J. Dvořák, J. Homola, baskřídlovky p. Dráb ze Zbořené-

V Jawaklubu cca 1970. 1. řada zleva J. Němeček, J. Drábek, A. Šíma, A. Kočí, A. Kůt, 2. řada zleva J. Dvo-
řák, J. Jirák, F. Jirák
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ho Kostelce, J. Hruška, předčasně 

zes nulý J. Jirák., jeho strýc F. Jirák, 

kla rinety A. Šíma, M. Šíma, K. Do-

ležal, A. Kočí, J. Chmel, L. Šmejkal, 

F. Pechač, p. Kovařík, Ing. M. Srba, 

D. Potůček, trubky p. Čuřík, p. Fra-

něk, J. Šmejkal, J. Heřman, J. Roubí-

ček, P. Toman, Z. Bře zina, J. Krása, 

pozouny p. Vrbovec z Podělus, Lud-

vík Hruška – otec kapelníka Jaro-

slava Hrušky, V. Kor bel, M. Dvořák 

z Kamenice, J. Vosmík z Kamenné-

ho Přívozu, basy p. Vrbo vec z Chleb, 

F. Pechač st., později J. Dvořák z Bystřice nebo A. Zeman z Radlíka, bicí J. Honzík, 

Fr. Kříž, p. Šíma a p. Dráb z Chrástu, p. Peltán, A. Kůt, p. Tauchman. Určitě jsme 

na někoho v tomto výčtu zapomněli, protože muzikantů se v orchestru střídalo 

opravdu hodně a často byli zváni ještě další na výpomoc.

Hlavní příčinou zániku velké dechovky v Týnci byl generační problém, ale 

postupně také menší zájem posluchačstva o tento žánr. K tanci již v té době hrály 

prakticky jen univerzální orchestry. Menší dechovku ovšem vedl J. Drábek až do 

své smrti v roce 1994. Pan Drábek hrál fyzicky náročné party 1. křídlovky ještě ve 

svých 86 letech a kromě problémů s očima byl ve výborné kondici, optimista, vždy 

Ing. Gustav Votánek při svatebním obřadu v bývalém 
kulturním domě Metaz

Týnečanka na „pěší zóně“ před dnešním parkovištěm na přelomu 80. a 90. let
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v dobré náladě. Pro vlídnou radu ani pro vtip nešel nikdy daleko a zaslouženě se 

stal jednou z nejvýznamnějších postav týnecké hudební historie.

Drábkovu dechovku převzal zkušený kapelník, trombonista a baskřídlovák 

J. Hruška ze Senohrab, rodák z Pecerad. Hudba dnes účinkuje příležitostně, přede-

vším při pohřebních obřadech.

Vedle této klasické dechovky založil hudební nadšenec J. Honzík v 90. letech 

dechovku mladých s názvem Týnečanka, kterou spolu se Z. Březinou vedli asi 

7 let. Hudba měla smíšené složení a účinkovala převážně na přehlídkách mladých 

dechovek v Posázaví, sama také asi 2 nebo 3 přehlídky v Týnci uspořádala. V létě 

roku 1995 se pochlubila i v holandském městě Hoevelaken při městských slavnos-

tech. Když mladí hudebníci dospěli a dorost chyběl, Týnečanka se odmlčela a její 

jméno oživil až kapelník V. Křivánek, který složil novou Týnečanku z dospělých 

hráčů z Týnce a okolí a obsazení doplňuje mladými vzdělanými hráči především 

z Benešova. V Týnci se po mnoha a mnoha letech díky Týnečance začala pořádat 

pravidelná nedělní taneční odpoledne, stejně tak v Čerčanech. Mezi hráči může-

me najít i několik členů bývalé Drábkovy a Votánkovy dechovky.

Hudba taneční – populární 

Na plesech a tanečních zábavách přestávaly lidem stačit polky a valčíky, velmi 

oblíbeným tancem se stalo ve 30. letech 20. století tango a pomalu začínal nastu-

povat swing. Interpretace nových šlágrů si vyžádala i změnu nástrojového obsa-

zení. Z čistě dechových orchestrů se stávaly orchestry univerzální často s housle-

mi, saxofony, harmonikou, kytarou a klavírem. Dechové hudby J. Drábka i pánů 

Týnečanka při posvícení v r. 2005 před MěÚ v Týnci
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Svobody, později M. Šímy se tomuto trendu snažily přizpůsobit. Univerzální or-

chestry měly největší uplatnění při hře k tanci a jejich maximální obliba vydržela 

až do 60. let. V té době se začaly objevovat už orchestry tzv. taneční, zaměřené na 

populární hudbu pro mládež. 

Prvním takovým modernějším orchestrem byl Rytmus 57, který vznikl pod 

Závodním výborem ROH Jawa za vedení bubeníka Rudolfa Blabola z Pecerad. 

Dalšími členy byli Josef Povolný ml. housle, Rudolf Adámek harmonika, Bohumil 

Pavlíček kontrabas, Jaroslav Chmel a František Kříž saxofony, trubka Ladislav 

Radosta, pozoun Václav Korbel, Pavel Heřman a Václav Lacina kytary. Orchestr 

zkoušel v kantině na Brodcích a jeho první vystoupení se uskutečnilo v roce 1957 

v Netvořicích, dále účinkoval k tanci v Týnci a okolí. V roce 1961 převzal vedení or-

chestru výše zmíněný trombonista Jaroslav Hruška, zaměstnanec Jawy. V Jawa-

klubu v Brodcích orchestr pod jeho vedením působil v 60. letech na odpoledních 

tanečních čajích, které byly mezi mládeží velmi populární, a návštěvníci se sjíž děli 

vlakem ze širokého okolí. J. Hruška udržel orchestr dlouhá léta, účinkoval v Týnci 

pro oba velké podniky, na plesech a tanečních zábavách v širokém okolí a dodnes 

vede malý taneční orchestr, ovšem složení hudebníků už se dávno vyměnilo. 

Na tuto tradici navazovali mladší muzikanti a začalo vznikat i rychle opět za-

nikat více nových hudebních skupin. Mezi významné osobnosti tohoto období 

patřil L. Boháček, který po amatérských začátcích v Týnci provozoval hudbu v Pra-

ze v několika špičkových souborech. Za zvláštní zmínku stojí orchestr HYPER se 

svým předčasně zesnulým vedoucím, týneckým občanem M. Hlaváčkem. Orches-

tr měl zázemí v Benešově, odkud byla většina jeho členů – všichni byli dobrými 

hudebníky. Především však díky hudebně vzdělanému kapelníkovi a pianistovi 

M. Hlaváčkovi, který byl i dobrým organizátorem, měl orchestr na místní poměry 

vynikající úroveň a svého času absolvoval i tzv. profesionální přehrávky, což umož-

ňovalo mimo jiné i účtovat alespoň trochu odpovídající honoráře za účinkování. 

Tehdy to byla závratná suma 40 Kčs hrubého za hodinu. Od konce 70. do počátku 

90. let vcelku úspěšně působil v celém okrese malý orchestr ALFA vedený Z. Bře-

zinou, zřizovaný ZK ROH Jawa Metaz. Později až do současnosti na něj navazuje 

skupina CODA, kterou vede J. Krejzar z Pecerad. 

Bigbeat, rock 

Tato oblast hudby se vždy vyznačovala tím, že rychle a nadivoko vznikající 

soubory měly rychlou úmrtnost. Na vině bylo mládí muzikantů, jejich hudební 

zásadovost a nekompromisnost, velmi často i nepřízeň režimu a také velké hmot-

né problémy, neboť vybavení elektrofonickými nástroji a ozvučení je velmi ná-

kladné. Tyto skupiny jsou od počátku závislé i na vybavení dopravními prostřed-

ky a to bývalo pro mladé nadšence kamenem úrazu. Nejdále se vypracoval již 

výše zmíněný Ladislav Boháček.

Až v 90. letech se začalo bigbeatu, později nazývanému spíše rock, v Týnci da-

řit lépe. Od roku 1994 existuje a pilně vystupuje skupina TNS (Týnec nad Sázavou) 
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s dlouholetými hlavními postavami kytaristou Jiřím Kotlárem, zpěvákem Tomá-

šem Krajánkem a bubeníkem Vladimírem Dudkovičem. V Týnci také několik let 

zkoušela votická skupina Parafín, ve které se za bicími objevuje týnecký bubeník 

Pavel Korec, známý z dlouholetého účinkování v populární skupině KEKS.

Trampská píseň, country, bluegrass a folk

Jiří Borovička

Trampská píseň vznikla s rozvojem trampingu ve 20. letech minulého století. 

Na Sázavě právě vznikaly první trampské osady a k osadnímu životu patřil sport 

i různé formy zábavy. Byly to osadní táborové ohně, večírky s programem, tramp-

ské taneční zábavy. A právě zde začala éra trampských písničkářů. Nejznámější 

z nich je J. Motl (osada Ztracenka ve Svatojánských proudech na Vltavě), složil 

spoustu písní. Ty úspěšné se hrají dosud a patří právem do zlatého fondu tramp-

ských písní. Jako doprovodný hudební nástroj sloužila dlouhý čas kytara, později 

přibyly další strunné nástroje. Velký důraz se kladl na zpěv. K rozšíření trampin-

gu pomáhala literatura, např. romány J. Londona. Záhy se přidal film USA, kde 

hlavní hrdinové byli kovbojové, zlatokopové, lovci kožešin. Hudba těchto filmů 

pomáhala k rozšíření podobné hudby i v českém prostředí z podnětu milovníků 

romantiky. Trampská hudba se začala nahrávat na gramofonové desky, dostávala 

se do povědomí hlavně mladých lidí. Dodnes zní na osadách rozsetých v roman-

tických koutech naší vlasti. 

Ve 40. a 50., letech 20. století se dostala v USA do popředí zájmu lidová, tj. ven-

kovská hudba (country = venkov). Byla to původně hudba venkovských tanečních 

zábav, poutí, různých soutěží, např. koňských závodů, rodea apod. K rozšíření této 

venkovské hudby přispěl samozřejmě i film. Zájem se znásobil působením televi-

ze. Toto dění pronikalo pomocí radiových vln i k nám a nacházelo zde hodně ná-

sledovníků. V České republice má velkou zásluhu na rozšíření tohoto žánru sou-

těž PORTA. Je to soutěž trvající již několik desítek roků; soutěží se vyřazovacím 

způsobem v okresních, oblastních a krajských kolech. Z krajského kola vždy je-

den z jednotlivých žánrů postoupí do celostátního kola Porty. Vystoupit zde je 

prestižní záležitost a sen všech soutěžících skupin. Toto finále se už těší velké po-

zornosti médií a navštěvuje jej množství diváků. Vítěz Porty často rozšiřuje počet 

profesionálních hudebních skupin.

Bluegrass je odnož country – je to původně hudba prostých lidí méně boha-

tých států USA. V jejích písních se odráží těžký život, nechybí ale ani opěvování 

krásné přírody, např. Apalačských hor. Charakteristický zvuk této hudby je tvořen 

výrazným tónem pětistrunného banja a mandolíny. 

Folk je lidová píseň znovu objevená a zpívaná všude, kde je to obvyklé. Nejed-

ná se však o klasické národní písně (ty jsou často upravované), ale o písně umělé, 

téma je skutečně široké.
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Toto je na úvod skutečně stručný přehled o žánrech, o kterých budeme psát 

a které se hrály a dosud v Týnci hrají. Pro toho, kdo chce mít větší znalosti o tomto 

oboru, je vydána obsáhlá literatura. 

Začneme trampskou hudbou – skupina Bílá peřej vznikla asi před 35 lety, k prv-

ním muzikantům je možno počítat J. Popelku, L. Krcha, P. Hrušku, J. Šmídmajera. 

Postupně procházeli skupinou K. Walter, M. Houška, J. Nedra, manželé J. a D. Zí-

movi, bratři Simonovi, L. Čuřík a J. Borovička st. atd. Často se vzpomíná jejich 

„hraných“ v restauraci U Stárů v Chrástě. Svým příkladem ovlivnili a přivedli 

k hudbě hodně mladých následovníků. Různými úpravami a třeba odjinud pře-

vzatými písněmi se setřel rozdíl v tom, co je to trampská píseň, country nebo folk. 

Dá se napsat, že trampská hudba je hudba táborových ohňů, osad a lidí vyznáva-

jících život v přírodě. V průběhu let se počet muzikantů Bílé peřeje ustálil na ko-

nečných 4 členech: M. Houška (basa), K. Walter (kytara), J. Nedra (banjo), J. Boro-

vička st. (mandolína). Hrají na hraných v hospůdkách našeho okolí, na osadách 

apod. Občas je samozřejmě doplňují další muzikanti.

Country u nás hraje dost muzikantů a ti se přesunují ze skupiny do skupiny. 

Dá se říci, že každý hrál nebo hraje s každým. Nedá se proto přesně určit, jak se ur-

čité skupiny vyvíjely. Známe základní muzikanty. Ti, kteří ve skupinách byli krat-

ší dobu, jmenujeme také. Spoléháme na paměť těch, kteří jsou stále v centru dění. 

V roce 1985 vzniká skupina Kaňka (ze skupiny Okál, která začala jako folk): 

J. Rak (kytara), M. Houška (basa), G. Svoboda (flétna), J. Borovička ml. (housle), 

T. Bubáková (zpěv). V průběhu let se přidali P. Štrál (kytara), J. Čulík (banjo), J. Ze-

man (kytara), Z. Jahoda (housle), J. Borovička st. (mandolína), zpěv H. Uhrová. 

V roce 1986 vyhrála Kaňka oblastní Portu a postoupila na krajskou Portu – to byl 

Bílá peřej s hosty J. Rakem a J. Zemanem v r. 2004 (sbírka J. Borovičky)
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její největší úspěch. Zúčastňovala se různých soutěží, přehlídek a několikrát hrá-

la na trampských bálech a osadních slavnostech – např. v Mníšku pod Brdy, v Čen-

kově i v Praze. 

Kaňka se rozpadá v r. 2004 a J. Rak, P. Štrál, Z. Korbel a Z. Hartych zakládají 

skupinu K. O. Hrají opět na různých akcích a přehlídkách. Hrají country, jazz, blue-

grass i folk (irské písně). Mají skutečně široký záběr.

Vodácká kapela – je to kapela oddílu kanoistiky TJ Jawa Metaz. Hrají střídavě 

členové tohoto oddílu: J. Rak, J. Nedra, J. Zímová, D. Zíma, J. Čulík, G. Svoboda, 

K. Tamele, sestry Šípkovy, J. Vacková, J. Havrlík, J. Mařák, J. Jelínek, J. Borovičkové 

ml. a st. a mladí členové J. Nedra ml., J. Walter ml. a O. Nedra. Je to hudba převáž-

ně country, která se hraje na zájezdech oddílu u nás i v cizině. Dále na hraných 

v hospůdkách a těžko by se dalo napsat, kde všude jinde.

Bluegrass – skupina Šmolka. vznikla v roce 1983, složení: P. Štrál (kytara), Z. Har-

tych (foukací harmonika), M. Čelikovský (mandolína), J. Chmel (basa), J. Kučera 

(banjo). Kapelou prošli T. Bubáková (zpěv), M. Houška (zpěv) a J. Borovička ml. 

(housle). 

Šmolka dosáhla jistých úspěchů na krajských kolech Porty v r. 1985 a 1986 (ce-

na diváků a poroty). Hráli: na Kutnohorské Kocábce, Banjojamboree v Kopidlně 

u Jičína, na Posázavském kandíku, Vlašimské bráně, bluegrassovém maratonu 

v Boru u Tachova. Byli hosty pražských Poutníků. Po dobu šesti let hráli na coun-

Folková skupina OKÁL na začátku 80. let, zleva D. Kainarová, M. Bukovjanová, J. Nedra, J. Rak a M. Houš-
ka (sbírka J. Borovičky)
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try bálech po celé republice, měli čtyři vlastní komponované pořady. Šmolka měla 

velký vliv na přesunutí hudby od táborových ohňů, trampských osad a hospůdek 

na pódia a tím i k rozšíření mezi větší okruh posluchačů.

Po rozpadu skupiny v r. 1989 J. Chmel a M. Čelikovský pokračují ve skupině 

Country coctail. Skupina má sídlo v Jílovém, kde oba týnecké muzikanty doplnili 

bratři Krištůvkovi. Tato skupina přivedla svůj bluesgrass k dokonalosti, např. dva-

krát hráli na přehlídkách v USA.

Folk – v roce 1983 vzniká skupina Okál. Jsou to: J. Rak, J. Nedra, M. Houška, 

G. Svoboda, J. Borovička ml., D. Kainarová, M. Bukovjanová, M. Burešová. Skupi-

na opět hraje při různých příležitostech, po rozpadu v r. 1985 přechází většina čle-

nů do Kaňky. 

Folková skupina Amfora vznikla v roce 1998, byli to: M. Bubák, P. Chomát, 

P. Ma roušek, L. Bartlová, L. Kyptová a krátce Z. Hartych. Zvítězili v oblastním ko-

le Porty 1998 a postoupili do finále v Plzni. Zúčastnili se konkurzu na Zahradu 1999 

a dostali příležitost si zahrát na tomto festivalu v Náměšti na Hané 5. 7. 1999. Díky 

spolupráci s písničkářem Frantou Nedvědem se zúčastnili natáčení pro ČT v pořa-

du Přezůvky s sebou, který se vysílal v prosinci 1999. Dále se zúčastnili natáčení so-

botního Tobogánu Českého rozhlasu Praha (s Ivou Janžurovou). Zahráli si také na 

„Setkání“ v Konopišti. V roce 2000 se skupina rozpadla.

Toto je stručný přehled skupin a muzikantů žánru trampská píseň, country, 

bluegrass a folk. Je s podivem, co kapel a muzikantů je z našeho malého posázav-

ského města. Svědčí to o tom, že tato hudba u nás měla z čeho čerpat a dobře zapus-

tila kořeny. Věřme, že tomu bude tak i nadále. Dokládá to i počet dětí v kytarové 

škole P. Chomáta. Doufáme, že naše hudba v soutěži s různými „směry“ (např. tech-

 no hudby náležitě hlasité) se ještě pár let udrží a bude vzpomínkou na muzicíro-

vání generací od 20. roků minulého století u nás v Týnci nad Sázavou.

Pisatelé této části knihy mají obavu z toho, zda srozumitelně popsali tyto hu-

dební žánry a hlav ně z toho, jestli jsme někoho z hudebníků neopomněli. Za to se 

předem omlouváme. 

Tento článek vznikl za vydatné pomoci L. Kyptové, P. Štrála, M. Houšky a  J. Ra-

ka – sepsal, vytvořil a na včasné termíny příspěvků dbal J. Borovička st.

Flétnový soubor

Miloslava Hranostýlová

Již od r. 1995 nabízíme setkávání se zobcovou flétnou v rámci zájmové činnosti 

ve školní družině při ZŠ Týnec nad Sázavou. Žáci a žákyně se zde učí nejen naslou-

chat hudbě, ale i zábavné formě dechové gymnastiky. Dechová cvičení a správ né 

dýchání jsou nutné ke kvalitní hře na dechový hudební nástroj a zároveň jsou pro-

středkem a pomocníkem při léčbě dětí s různými i dlouhodobými nemocemi dý-

chacích cest.
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Od počátku činnosti našeho souboru jsem se snažila, aby každé dítě, které je 

jeho členem, mělo ze svého muzicírování radost a tu pak rozdávalo i do celého 

svého okolí.

Často se zapojujeme do kulturního dění v Týnci. S naším programem jsme 

vystoupili na vernisážích, adventních nedělích v městském muzeu, na ocenění vý-

znamných občanů našeho města, při rozsvěcování vánočního stromu u obchodní-

ho domu a při představení vlajky města Týnec nad Sázavou. Reprezentujeme též 

ZŠ na školních akademiích a na akci „Škola v městském muzeu“. Velmi rádi jsme 

zahráli na výstavě fotografií k životnímu jubileu Vladimíra Holase a při vernisáži 

výstavy obrazů Ing. Ladislava Žížaly ve zdejším muzeu.

Bylo pro nás ctí reprezentovat měs to Týnec svým kulturním vystoupením 

u pří ležitosti XIII. setkání Týnců v Dobrovici. V r. 1999 a 2000 jsme se zúčastnili 

dět ské interpretační soutěže ve hře na zobcové flétny, kategorie souborů v Praze, 

kde jsme získali čestné uznání (1999) a 3. místo (2000).

Zakládající členové a členky souboru jsou dnes již téměř dospě lí lidé a velmi 

mě těší, že někteří „svou“ hudbu ne opustili. Během desetiletého působení hrálo 

v souboru 45 žáků a žákyň. V roce 2005 to bylo 12 žákyň.

To všechno by však stěží mohlo existovat bez podpory a pochopení rodičů, ve-

dení školy a Městského úřadu v Týnci. Snad i v dalších letech přispěji k tomu, aby 

se stále nacházela ušlechtilá a pevná přátelství dětí a muziky.

Flétnový soubor před obchodním domem v Týnci v roce 2005 (foto MěÚ Týnec nad Sázavou)
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TJ Zbořený Kostelec

Jiří Vrbata

V minulých dobách nesla naše TJ několik názvů. Od počátečního D. T. J., SK, 

Sokol (od roku 1951), TJ Jawa Spartak (od roku 1953), až po současný ,,TJ ZBOŘENÝ 

KOSTELEC“. Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1907 a patří k nejstarším 

tělovýchovným orga nizacím na Benešovsku. Nejstarším dochovaným materiálem 

je fotografie D. T. J. Zbořený Kostelec z 18. 9. 1910, kterou měl uloženou pan Voj-

těch Hruška nejstarší.

Dokumentů a vzpomínek z prvních let působení příliš není. Činnost v násle-

dujících obdobích dává ale tušit, že od svého založení TJ Zbořený Kostelec hýřila 

aktivitou.

Fotografie a vzpomínky pamětníků dokladují, že ve třicátých letech ve Zboře-

ném Kostelci naši předchůdci hráli házenou, fotbal, dochovala se fotografie nej-

staršího fotbalového mužstva Benešovska (obojí asi na hřišti „U Dudků“), hokej 

(na řece) a také volejbal (na hřišti pod Sešínovými – dnes „Hurychovci“ - a na hřiš-

ti u Střížů). Vojtěch Hruška nejstarší chodil v meziválečném období předcvičovat 

i do Týnce nad Sázavou, cvičení se také účastnil Eduard Šiňor nejstarší.

Historického předválečného úspěchu dosáhla DTJ Zbořený Kostelec v r. 1934, 

kdy porazila v házené v utkání hraném ve Zbořeném Kostelci mužstvo Slavie Pra-

ha 7 : 6. Bylo to v roce, kdy Slavia Praha byla mistrem ligy!

V roce 1942 byl založen šachový oddíl. Dlouholetým propagátorem šachu 

v Kostelci byl Vojtěch Bořík.

V poválečném období pokračovala nepřetržitá tradice sportování. Dorůstaly 

nové generace vynikajících sportovců. V padesátých letech chodilo na cvičení 

V. Hrušky nejstaršího až třicet mužů. Nebyla ještě tělocvična, cvičilo se v hospo-

dě „U Marků“ a např. gymnastický stůl, který je dnes v tělocvičně, pamatuje ješ-

tě tuto éru. Pokračovala a rozvinula se tradice již úspěšných sportů jako byla há-

zená – hrála se již v roce 1955 na hřišti u Dudků. Hrál se nadále i volejbal.

Nejslavnějším sportem této doby však byl hokej. Hrál se také již před válkou 

na řece a v letech 1956–1965 na hřišti pod dnešní tělocvičnou, kde byl připravován 

přírodní led. Bojovalo se ve III.tř. okresu a jedním z velkých nestorů této doby byl 

pan Eduard Šiňor nejstarší, který strávil v bráně 20 úspěšných let a který také pro-

hledal svůj archiv a zavzpomínal. Jeho výstroj v té době sponzorovali hospodští 

Marek a Breburda. Družstvo žáků dokonce vyhrálo v sezóně 1963–1964 okresní 

přebor v hokeji. Dalšími pamětníky této doby jsou Karel Souček st. – volejbalista 

a hokejista i Jiří Janda st. – hokejista a také hospodář hokejového klubu. Oba také 

poskytli fotografie a vzpomínky. Ze cvičení této doby je nejvíce informací od Evy 

Hruškové-Kajnarové.

Po úspěšných spartakiádách v těchto letech byl Spartak Zbořený Kostelec vy-

hlášen nejlepší jednotou na okrese Benešov. To byl také jeden ze základních popu-

dů k výstavbě nové tělocvičny právě ve Zbořeném Kostelci.
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Právě stavba tělocvičny byla největším zlomem a impulsem k rozvoji sportu 

u nás v Kostelci. Ruku k dílu zde připojili všichni a stavba se stala posláním celé 

obce. Největšími pracanty byli Jaroslav Dudek, Jaroslav Marvan, Šiška J. st., Edu-

ard Šiňor, pan Šálek - všichni ze starší generace. Samozřejmě že i zákulisní boj o to, 

aby tělocvična vznikla v Kostelci nebyl jednoduchý. Zde se nejvíce přičinili teh dej-

ší tajemník MNV Pecerady pan Jaroslav Liška st. a další, kteří válčili na úřadech.

Na podzim roku 1959 se uvažovalo o výstavbě kabin pod hokejovým hřištěm.

Během zimy 1959–1960 došlo k zásadnímu obratu a bylo rozhodnuto,že se v Kos-

telci bude stavět nová tělocvična.

Stavba tělocvičny započala 21. 5. 1960 a dokončena byla v r. 1965 (tělocvična 

s bytovkou pro správce). Od 16. 4. 1964 se v tělocvičně začalo poprvé cvičit. Pří-

stavba, kde se nachází balkon a nářaďovna byly dostavěny v letech 1967–1968.

Velmi úspěšným sportem v dalších letech se stal volejbal, který se hraje do-

dnes. Naše družstvo se probojovalo v roce 1981–1982 až do krajského přeboru. 

Přehled z této slavné doby dal dohromady Pepík Hromas. Největším hráčem 

volejbalu a tahounem byl Leoš Hruška, který byl vyhlášen i nejlepším volejbalis-

tou okresu Benešov.

V naší tělocvičně se po celá léta hraje také stolní tenis, sálová kopaná, také 

floorbal, tenis atd. Velmi slavným sportem v naší historii jsou rovněž šachy.

Dalšími sporty, které naši členové provozují, jsou cyklistika (zejména horská 

kola), kdy se naši členové úspěšně zúčastňují maratónských závodů na celostátní 

úrovni. K průkopníkům tohoto sportu v naší TJ patří zejména Zdeněk Baloun a Ji-

ří Vrbata, kteří měli první horská kola ve Zbořeném Kostelci v roce 1991. Nejlep-

ším závodníkem v současné době je Josef Šíma, ale prosazují se i další - Vašek Zí-

dek, Jirka Jun, Jan Vrbata a ve veteránských kategoriích Jiří Vrbata. Naši členové 

však pod vedením Mirka Nováka vyjíždějí pravidelně i na silničních kolech.

Další samostatnou sportovní kapitolou je běh na lyžích. Zde se naši členové již 

dlouhá léta účastní zejména maratónských závodů jako jsou Jizerská 50, Krkonoš-

ská 70; např. Jiří Vrbata má v obou těchto závodech přes 20 účastí. Jezdí se ale 

i další závody, které jsou součástí světové ligy dálkových běhů WORLDLOPPET, 

kde naši dva členové Jiří Vrbata a Mirek Borkovec v roce 2005 získali titul ,,Wordlop-

petmaster“.

Dále se hraje aktivně volejbal. V posledních letech hrajeme okresní soutěž smí-

šených družstev, kterou se nám v sezóně 2003/2004 podařilo vyhrát. Největšími 

tahouny jsou Jirka Janda, Aleš Hromas, Jana Jandová, Radka Hromasová, ale také 

veterán Josef Hromas. 

Po celou dobu trvání TJ a zejména po vybudování nové tělocvičny se u nás na 

obci chodilo cvičit, na což má celá současná generace krásné vzpomínky a všem, 

kteří se na tvorbě těchto vzpomínek podíleli, za to dík!
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OSOBNOSTI TÝNECKA

Karel Veselý – operní pěvec

Daniel Povolný

Karel Veselý se narodil 19. 12. 1861 v Praze, kde se také později vyučil rukavič-

kářem. Už jako učeň navštěvoval baletní a pantomimické Teatro salone italiano 

na Královských Vinohradech, kde půjčoval divadelní kukátka. Svůj hlas však za-

tím předváděl spíše svým kamarádům po pražských hospodách. V r. 1883 absol-

voval pěveckou školu Františka Pivody a při její výroční benefici napoprvé uspěl 

s přednesem proslulé Masaniellovy barkaroly z Auberovy „Němé z Portici“.

Veselý pak zanechal řemesla a přidal se ke známé divadelní společnosti Fran-

tiška Pokorného. V divadelní sezóně 1883–1884 s ní vystupoval v Plzni a tehdy ta ké 

mj. poprvé zpíval Jeníka v „Prodané nevěstě“. V následujícím období s touto spo-

lečností rovněž procestoval řadu českých a moravských měst a obcí. Když se 

v r. 1885 stal František Pokorný ředitelem Národního divadla v Brně, patřil Karel 

Veselý k oporám tohoto souboru. Šel doslova z role do role a vystupoval i v opere-

tách. V únoru 1886 si jej do Brna přijeli poslechnout ředitel Národního divadla 

v Praze František Adolf Šubert a kapelník Mořic Stanislav Anger. František Po-

korný však za Veselého neměl náhradu, a tak v „Národním“ zpíval Veselý popr-

vé – na zkoušku – až 8. 12. 1886 jako Manrico ve Verdiho „Troubadouru“. V únoru 

1887 se stal řádným členem Národního divadla v Praze.

„Karel Veselý měl tenor vzácné síly a barvy, čistou intonaci a emotivní přednes. Od po-

čátku však byl nabádán, aby neforzíroval každý delší tón ve výškách.“ Veselý se proto 

dále školil u belcantisty Josefa Lva, ale svůj hlas si impulzivní zpěvák příliš nešet-

řil. V roce 1888 prodělal hlasovou krizi, po několika měsících se však jeho hlas 

zotavil a získal na lesku a zvučnosti. Už od počátku své pěvecké kariéry měl Vese-

lý také problémy se svým hereckým projevem. Určitou strnulost a neumělost se 

snažil překonat teatrálními postoji a patetickými gesty po vzoru Itala Carlo Raver-

ty, jindy zase přeháněl v mimice a v pohybu a proměňoval např. lyrické role v hr-

dinné.

Přesto však vynikl v již zmíněné roli Jeníka, kterou ztvárnil ne méně než 150 

krát. „Dokázal v ní postupně harmonicky sladit pěveckou a hereckou složku a vytvořit typ 

furiantsky bodrého vesnického chasníka, citově vřelého a spontánně humorného. Zpíval Je-

níka se svou častou partnerkou Annou Veselou (Mařenka) s velmi příznivým ohlasem i na 

zájezdu Národního divadla do Vídně (1892). Vídeňská hudební kritika ho přirovnávala k Frit-

zi Schrödterovi, tenoristovi dvorní opery sladce lahodného hlasu a dynamického hereckého 

projevu.“ 

Odvrácenou stranou pěveckých úspěchů Karla Veselého byl jeho bohémský 

způsob života. V podstatě permanentně měl obstavený plat, žil v dluzích a byl 

„úplně bez krejcaru“. 
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V r. 1899 onemocněl glykosurií a léčil se v Karlových Varech, v r. 1901 byl po-

stižen chorobou hlasu a v r. 1902 u něj byla zjištěna tuberkulóza. Neúspěšně se 

léčil v italské Nizze a 31. 5. 1903 odešel do penze.

Vyčerpán postupující nemocí a opuštěn svými příznivci se uchýlil do osady 

Týnice. Učinil tak zřejmě na radu své tety Albíny, která se již dříve do budoucího 

města Týnec nad Sázavou přivdala. Poslední část svého života strávil v nedaleké 

hájence Taranka, kde o něj pečoval fořt Hromádka a kam za ním pravidelně do-

cházel jeden z jeho posledních přátel MUDr. Maxera z Týnce. Zde také 1. 9. 1904 

zemřel a byl pohřben do prostého hrobu u kostela sv. Šimona a Judy v Týnci nad 

Sázavou.

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. – biolog

Ladislav Žížala

Psalo se 14. září 1934, když do rodiny Zahradníčkových na hospodářskou 

usedlost čp. 21 v Peceradech přibyl nový člen, malý Josef. Poklidný život vesnice 

byl přerušen 15. března 1939 obsazením Československa německými okupanty, 

kdy veškeré dění ve vesnici tak jako v celé zemi se muselo podřídit německému 

totalitnímu režimu. Od září 1940 začal Josef navštěvovat týneckou obecnou školu, 

ale už v březnu 1943 školu opouští. Pecerady se staly součástí Němci zabraného 

území pro vojenské cvičiště zbraní SS se zvláštním režimem pro občany protekto-

rátu. Okolo třinácti rodin bylo nuceno svá hospodářství na základě rozhodnutí 

protektorátních úřadů opustit a z Pecerad se vystěhovat, mezi nimi i rodina Za-

hradníčkových. Základní vzdělání pak dokončil Josef až na měšťanské škole 

v Chomutově, kam docházel z vesničky Zálezly, kde po roce 1945 získali rodiče 

novou hospodářskou usedlost. Následovalo studium na zemědělských školách, 

zakončené maturitou na Vyšší zemědělské škole v Roudnici nad Labem.

Jmenování Dr. Josefa Zahradníčka členem akademie věd v New Yorku
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Josefovi bylo 21 let a musel rozhodnout o další cestě životem. Volba padla na 

další studium a bylo to, jak jinak u kluka z venkova, studium oboru blízkého pří-

rodě. Tak jako úspěšně vystudoval střední školu, končí i vysokoškolské studium 

na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. 

V roce 1960 vstoupil do praktického života ve funkci fytotechnika Pražských 

cukrovarů. Když zemřela tragickou smrtí jeho metodická vedoucí vědecká pra-

covnice Doc. Dr. Miroslava Drachovská-Šimanová z Výzkumného ústavu cukro-

varnického v Modřanech, stal se jejím nástupcem. Začal pracovat na poli vědy 

a vědě zůstal po celý život věrný. Externě vystudoval druhou vysokou školu – Příro-

dovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, obor biologie-chemie, se speciali-

zací biochemie. Ve výzkumném ústavu, kde působil až do roku 2001, s rostoucími 

odbornými znalostmi, s publikováním vědeckých prací a přednáškovou činností 

doma i v zahraničí, postupoval ve vědeckých funkcích od výzkumného pracovní-

ka až po funkci vedoucího vědeckého pracovníka a vědeckého sekretáře ústavu. 

V letech 1967–1972 absolvoval externí vědeckou aspiranturu na VŠCHT v Praze 

a získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd. 

Jeho vědním oborem byla a zůstává biochemie, fyziologie a biotechnologie cu-

krovky a průmyslových rostlin a metabolismus rostlin zaměřených na biosyntézu 

sacharidů. Přeloženo do češtiny to znamená, že se zabýval složením, přeměnou 

a funkcí látek v živé hmotě, životními pochody uvnitř těl organizmů a technolo-

giemi, založenými na využití látkové přeměny některých živých systémů, zvláště 

mikroorganizmů a syntézou sloučenin probíhající působením enzymů v živé 

hmotě nebo průmyslové výrobě.

Získané vědecké poznatky předával jako externista po celý život studentům 

vysokých škol, v 94 případech byl vedoucím diplomových prací a školitelem diplo-

mantů. Po habilitačním řízení na VŠZ v Praze byl 1. 4. 1990 jmenován docentem.

Ještě i dnes v důchodovém věku je stále vědecky i pedagogicky činný. Je čle-

nem mezinárodní komise pro technologickou jakost cukrovky v Bruselu, dlouho-

letým aktivním členem Čs. biochemické společnosti při AV ČR a SR, pracuje v ri-

gorózních komisích vysokých škol a již v roce 1995 byl jmenován aktivním členem 

Americké akademie věd (Active member The New York Academy of Sciences). 

 U příležitosti jeho 70. narozenin mu byla rektorem České zemědělské univer-

zity v Praze udělena zlatá medaile za pedagogickou a vědeckou činnost. 

Karel Šmíd – hudební pedagog

Ladislav Žížala

V roce 1948 se přistěhoval do Týnce český hudební pedagog, organizátor 

a publicista Karel Šmíd. Narodil se 3. dubna 1884 v Brandýse nad Labem, vystu-

doval Cimrovu Českou akademii hudby a zpěvu v Praze. Byl vedoucím několi-

ka pražských hudebních těles a předním činitelem Unie českých hudebníků. 
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Jako hudební teoretik mnoho publikoval v hudebních časopisech. Svým půso-

bením ve funkcích a publikováním v době nacistické okupace země se zasloužil 

o exis tenční základ České filharmonie, divadelních a rozhlasových orchestrů, 

ohrožených zákazem činnosti.

Od roku 1948 jako důchodce žil v Týnci u své dcery, lékárnice paní R. Fridri-

chové. I na svém novém působišti se věnoval hudební činnosti. Vyučoval hudbě, 

od roku 1959 se stal učitelem v kursech hudební výchovy organizovaných místní 

Osvětovou besedou. Mnoho jeho žáků úspěšně absolvovalo tehdejší soutěže tvoři-

vosti mládeže. Jako zkušený hudební organizátor vytvořil z místních i okolních 

hudebníků orchestr, se kterým nastudoval několik klasických operet. Založil pě-

vecký sbor, při týneckém kostele pak chrámový sbor, se kterým propagoval chrá-

movou hudbu na kůru domácího kostela, ale i na zájezdech.

Zemřel náhle 4. července 1965 ve věku 81 let na výletě se svou rodinou 

v Chlumci u Třeboně. Oba manželé Fridrichovi byli lékárníky a pracovali v tehdy 

nové a vůbec první lékárně v Týnci v budově zdravotního střediska na dnešní Be-

nešovské ulici. Paní Fridrichová zdědila hudební nadání po svém otci a jako vy-

nikající zpěvačka operních a operetních árií často potěšila týnecké posluchače 

při kulturních akcích pořádaných v šedesátých a sedmdesátých letech v sále bý-

valého prvního kina v Týnci.

František Šimůnek – průkopník letectví

Ladislav Žížala

V Podělusích v domě čp. 23 žil od doby před druhou světovou válkou jeden 

z průkopníků českého letectví František Šimůnek. Narodil se v nedalekých Koz-

micích 19. května 1878. Od mládí měl lásku k motorům a už v roce 1903, kdy vlast-

nil v Praze-Nuslích zámečnickou dílnu, byl majitelem různých motocyklů a aut 

nejrůznějších značek. A jak v roce 1961 píše jeho syn, byl v té době také v Nuslích 

jediným.

Když v červenci 1909 Francouz L. Bleriot uskutečnil se svým letadlem prvý 

pře let kanálu La Manche, byla to pro jedenatřicetiletého Františka přímo výz-

va. Řekl si, že když může létat Bleriot ve Francii, proč by totéž nedokázal Franta 

Šimůnek z Nuslí. Bleriotovo letadlo si pečlivě prohlédl v listopadu 1909 při jeho 

senzačním představení na výstavě v Praze. A protože byl mužem činu, dokázal 

zkon struovat a předvést svůj prvý aeroplán Pražanům už v březnu roku 1910 na 

automobilové výstavě.

Svoji snahu létat začal uskutečňovat na poli vedle tzv. nuselské rasovny, ale br-

zy se přestěhoval, po získání souhlasu majitele polností, na pláň u pankráckého 

hřbitova, kde si postavil i hangár. Prvé pokusy o vzlétnutí byly vlastně jenom sko-

ky. Protože chtěl mít na letadle všechno české, použil i motor české výroby zn. Tro-

jan a Nagel, který však měl pro pohon letadla slabý výkon. V červenci roku 1912 
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zís kal vysvědčení o provedení praktické zkoušky pilotské na borském vojenském 

cvičišti na aeroplánu systému Bleriot o výkonu 30/36 k. s.:

„Zkouška 12 minut – řízení létadla určitými směry s pevným bodem přistání a krajní 

hranicí letu, z provedení obratu a výškových změn.

František Šimůnek u svého stroje
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S bezpečností se daného úkolu zhostil – není se stanoviska technického a bezpečnostní-

ho žádné námitky proti připuštění provádění veřejných letů jmenovaným, kterýž na zákla-

dě dnešní zkoušky prohlašuje se pilotem pro aeroplány s motorem výbušným.

V Plzni 19. 7. 1912 – c. k. zkušební komisař Dr. Leopold Procházka, v. r., c. k. strojní inž.“

Po řadě startů a pádů přišlel slavný den Františka Šimůnka – 1. září 1912. To již 

byl v letadle namontován nový motor italské výroby zn. Anzani. O leteckém dnu 

na pankrácké pláni uspořádaném Františkem pro Pražany nechme promluvit re-

portáž novináře:

… Náš nadějný aviatik nařídil, aby aeroplán byl o čtvrt na pět na letiště vypraven, při 

čemž trubačský sbor Sokola nuselského výkon ten doprovázel svou hudbou. V pět hodin 

a pět minut ránou z hmoždíře dáno znamení, že pilot určitě vzlétne. V pět hodin a devět mi-

nut spuštěn motor aeroplánu a v několika vteřinách na to již s jistotou vznáší se aeroplán 

za nadšených pozdravů obecenstva směrem k Horní Krči a již krouží v nádherném letu 

směrem k Dolní Krči, odkud obrací pilot letadlo k restauraci Na Zelené lišce a ku hřbitovu 

pankráckému, tento míjí a zabočuje ve výši přes padesát metrů nad rokliny Bráníka, aby 

pak dal se vidět i obecenstvu neplatícímu. Pak obrací letadlo mistrovně znovu směrem k le-

tišti a již vznáší se přes střechy domů a zpět ku hangáru a po pěti minutách bezvadně před 

svým hangárem přistává ...“.

František Šimůnek si svůj osobní životní sen i závazek splnil do posledního 

bodu – zkonstruoval a postavil vlastní letadlo, naučil se létat a složil pilotní zkouš-

ky a vznesl se před očima Pražanů nad hlavní město naší země.

V Podělusech prožil značnou část svého života. V roce 1932 zakoupil vedle sil-

nice Týnec–Podělusy dva pozemky, jeden od manželů Vrňákových a úzký pruh 

z pole mlynáře Kulíka, který sloužil vlastně jenom jako cesta z pozemku u silnice 

k řece. Byl v té době už dosti zámožným živnostníkem, vedle zámečnické dílny 

provozoval i taxislužbu a na Pankráci vlastnil menší obytný dům. Na zakoupe-

ných pozemcích postavil zanedlouho malý domek čp. 23, ke kterému byla pozdě-

ji přistavěna dílna. Z vyprávění jeho vnuka Františka Šimůnka jsme se dověděli, 

že dědeček patřil mezi nadšené členy nuselského Sokola, byl velký národovec a při-

vedl do Podělus další své kamarády. V sousedství měl vilku pražský sokolský ná-

čelník Pechlát (zastřelen Němci v heydrichiádě) a za zmínku stojí, že jedním ze 

sousedů byl pražský advokát JUDr. Josef David, který měl za manželku sestru 

Franze Kafky. Její život pro židovský původ skončil v německém koncentračním 

táboře. Do Podělus se František přestěhoval z Prahy před druhou světovou válkou, 

když se rozhodl v Praze vše pronajmout a žít s manželkou v poklidu ve svém dom-

ku na břehu Sázavy. Řemesla ale vlastně nikdy nezanechal. V Podělusích na něho 

starousedlíci vzpomínají jako na všeuměla. V malé dílně vedle svého domku neu-

stále něco opravoval a zlepšoval, dokázal prý spravit všechno, od poválečných bot 

zvaných „dřeváčky“ až po obilní mlátičku a mezi poslední práce prý patřila elek-

trická máselnice (aby se nemuselo točit rukou). Když tomuto bohatýrovi našeho 

letectví po roce 1948 odmítly úřady komunistického režimu dát jako bývalému 

živnostníkovi důchod, musela se do boje o jeho práva vložit i jeho energická žena 
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a František se musel zříci veškerého svého majetku, v Praze i v Podělusích. Jedi-

ně tak mu byl důchod přiznán. Bitvu o pensi vyhrál, ale tragédií doby bylo, že 

slovo živnostník bylo chápáno jako vykořisťovatel a škůdce dělnické třídy. Vážilo 

víc než pracovitost, tvořivot, houževnatost a u Františka pak ještě nesmírná odva-

ha, konstrukční schopnosti a sláva průkopníků československého letectví. Zemřel 

v roce 1966 ve věku let 85 let.

Vladimír Okénko – operní zpěvák

Ladislav Žížala

Narodil se 22. prosince 1956. V jeho pěti letech se stěhuje rodina Okénkových 

z Prahy do nově postaveného vojenského sídliště Chrást, když byl jeho otec, dů-

stojník z povolání, převelen do posádky v Lešanech.

Jeho sestra paní Táňa Frišmanová vzpomíná na vyprávění své matky, jak už 

v předškolním věku Vladimírek s nadšením a dobře zpíval. Dokonce se mu za je ho 

výkon dostávalo od místního řezníka odměny 

v podobě šunky, v té době zcela nedostat kové 

potraviny, když mu v obchodě zazpíval. Hudeb-

ní nadání a lásku ke zpěvu měli i oba jeho sou-

rozenci, s největší pravděpodobností to byly 

vlohy zděděné po otci, rodáku z jižní Moravy.

Základní školu vychodil v nedalekých Kr-

hanicích a následovalo učení v oboru dřevomo-

delář ve slévárně Metaz v Týnci. Řemeslu se si-

ce vyučil, ale životní cíl v něm neviděl. Tou žil 

po hudbě, která naplňovala jeho mysl a pro kte-

rou tlouklo jeho srdce. Už ve čtrnácti si koupil prvou kytaru, na kterou si ušetřil 

tak , že vracel prázdné nápojové lahve. Hře na kytaru se učil sám a v té době do-

konce začal pro kapelu, ve které zpívala jeho sestra, skládat písničky, hudbu i text. 

Na začátku sedmdesátých let vznikla v Týnci folková kapela, v níž účinkovali 

vedle týnečáků pana Raka a pana Chvojky oba kluci Okénkovi. Když bylo Vladi-

mírovi šestnáct let, založili všichni tři sourozenci s panem Bubákem rodinnou 

kapelu „Kramáři“. Hráli především folk a skladby Vladimíra a delší dobu účin-

kovali i v Praze v Nerudově divadle.

Vladimír řemeslo záhy opustil a nastoupil vytouženou životní cestu. Vystu-

doval Státní konzervatoř Jaroslava Ježka, obor kytara a poté obor zpěv na Státní 

konzervatoři v Praze. Stal se sólistou Armádního uměleckého souboru Víta Ne jed-

lé ho, odkud po mnohaletém působení po úspěšném složení konkurzu přešel v ro-

ce 1985 do Komorní opery v Praze. Dva roky byl členem souboru Opera Mozart 

Praha. Národní divadlo v Praze jej přivítalo v roce 1992, kde debutoval rolí Jeníka 

v Prodané nevěstě pod taktovkou dirigenta Bohumila Gregora. Běhěm deseti let 

Vladimír Okénko, operní pěvec
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účinkování na této scéně ztvárnil desítky operních rolí – prince v Rusalce, Šťáh-

lava v Libuši, Junoše v opeře Braniboři v Čechách, Tamína v Kouzelné flétně a řa-

du dalších. Při působení na pražských operních scénách zpíval od roku 1990 do 

roku 1996 v mezinárodním kvartetu sira Yehudy Menuhina v Paříži. V letech 1990 

a 1991 hostoval v Cagliari na Sardinii v operách Smetanova Dalibora a Čajkovské-

ho Střevíčkách. Byl čtyřikrát na turné v Japonsku, kde zpíval sólový part v Beetho-

venově 9. symfonii a s Národním divadlem Tamína z Kouzelné flétny. Jeho hlas 

zněl ve většině evropských zemí. V současné době zpívá koncertně a především 

s Českou filharmonií po celém světě.

Nahrál celou řadu CD – např. Dvořákovo Requiem a Dvořákovu mši D-dur, 

Mozartovo Requiem, tři CD operetních melodií, Janáčkův Otčenáš, písňový cyk-

lus Spanilá mlynářka a řadu dalších skladeb.

Do míst svého mládí se rád vrací. Nelze zapomenout na klukovská léta proží-

vaná v krásném prostředí řeky Sázavy, na léta dospívání , prvé akordy zahrané na 

vlastní kytaře a počátky hudební a pěvecké v místních kapelách a na místních pó-

diích. Na Krhanickém hřbitově jsou pochováni oba jeho rodiče. A snad i proto si 

zvolil pro odpočinek po namáhavé práci operního pěvce místo, kde prožíval mla-

dá léta.

 Jaroslav Reitinger – učitel

 Ladislav Žížala

V polovině cesty mezi Českými Budějovicemi a Čes-

kým Krumlovem, obklope na třemi rybníky, leží malá 

vesnice Kosov. Zde se narodil 11. července 1909 v rodi-

ně rolníka Martina Reitingera syn Jaroslav. Po ukonče-

ní měšťanské školy od chází studovat na učitelský ústav 

v Českých Budějovicích. Jako mladý kantor vystřídal 

na Benešovsku několik škol a v roce 1937 definitivně 

zakotvil na měš ťanské škole v Týnci. Zde si také našel 

svoji životní partnerku a ve svých devětadvaceti se že-

ní s paní Eleonorou Juklovou, dcerou místního pekaře. 

Jaroslav Reitinger se svým novým působištěm veli-

ce rychle srostl. Ve škole byl oblíben, a nebyla to jenom 

škola, kde uplatňoval své schopnosti a zájmy. Byl aktiv-

ním členem Sokola, staral se o obecní knihovnu, hrál s týneckými ochotníky diva-

dlo. Když do naší země vtrhli němečtí okupanti, věděl jako důstojník českoslo-

venské armády v záloze, kde je jeho místo. Účastnil se aktivně na československém 

odboji.

Od prvých dnů obsazení českých zemí německými vojsky začaly na našem 

území působit skupiny protinacistického odboje řízené mj. důstojníky býva lé-

Jaroslav Reitinger
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ho zpravodajského oddělení hlavního štábu čsl. armády. Tato vojenská odbo-

jová organizace nesla název Obrana národa. Týnecká skupina byla její součástí 

a v rámci Benešovska, spadala pod velení mjr. Karla Voleveckého. Z jeho oficiál-

ní zprávy z prosince r. 1945 uvádíme: „Jaroslav Reitinger shromažďoval se svými nej-

bližšími spolupracovníky (Vild, Červencl, Malimánek a j.) požadované informace pro 

za hra niční rozvědky. Sledovány byly pohyby německých vojsk, jejich dislokace, počty pří-

slušníků a pokud šlo o samotný Týnec, týkal se zájem zpravodajských služeb o zbrojní pro-

gram, vyráběná množství, konstrukční výkresy a o vše, co se dělo ve Zbrojovce Ing. F. Ja-

nečka. Zprávy putovaly prostřednictvím spojky, kterou mezi Týncem a pražským ústředím 

vykonávala žena, manželka škpt. zahraniční armády Marie Culková.“

Nebýt zmínky ve zprávě mjr. Voleveckého, asi by se zde jméno této hrdinné 

ženy neobjevilo, i když je spojeno s Týncem nejenom doručováním konspiračních 

pokynů a informací pro zahraniční rozvědky. Marie byla dcerou přednosty že-

lezniční stanice Týnec nad Sázavou pana Pumpra. V době vykonávání spojky 

protinacistického odboje pracovala v nedaleké Prosečnici, kde v době války sídli-

lo velitelství německého vojenského cvičiště útvarů SS a v samotném sanatoriu 

byla nemocnice pro raněné příslušníky německé armády. Pro člena odboje tu byl 

obrovský zdroj významných informací. Mjr. Volevecký ve své zprávě o M. Culko-

vé říká, že pracovala nejen jako spojka, ale sama získávala a dodávala zprávy 

nejrůznějšího vojenského a politického rázu, zprávy o významných německých 

osobnostech v Benešově, členech NSDAP, gestapa a později i o stavech a umístění 

jednotek SS v Benešově. Když inženýr Culka po svém návratu jako příslušník za-

hraniční západní armády viděl, jak se jeho rodná zem pod komunistickou nadvlá-

dou chová k těm, kteří na západních frontách za ni nasazovali své životy, rozhod-

la se rodina i s malými dětmi svou vlast opustit. Účastníci bojů byli propouštěni 

ze zaměstnání, vězněni v táborech nucených prací, souzeni za vymyšlené sabotá-

že. Přes Anglii se dostala rodina do Austrálie, kde se Ing. Culka jako chemik dob-

ře uchytil a založil vlastní prosperující firmu. Dlouhou dobu dostávala manželka 

pana Reitingera od své přítelkyně z mládí Marie Culkové pozdravy z da leké Aus-

trálie. A bylo to její vyprávění, které mne přimělo tento článek doplnit. 

Když byla Němci rozpuštěna a zakázána činnost organizace Sokol, podařilo 

se uchránit týneckým před Němci z jejího majetku finanční prostředky ve výši 

12 tis. K. Tyto peníze byly předány osobně J. Reitingerem vedoucím činitelům 

odboje npor. Lorencovi a postoupeny škpt. Morávkovi. O tom, jak riskantní byla 

odbojová činnost, svědčí skutečnost, že oba dva za svoji službu vlasti zaplatili 

životem. Lorenc byl zatčen gestapem a po atentátu na Heydricha popraven. Morá-

vek zemřel hrdinnou smrtí, když se při honičce s gestapem sám posledním vý-

střelem na Prašném mostě v Praze zastřelil. Činnost skupiny nabyla na významu 

a zesílila zejména po vytvoření cvičiště vojsk SS na území středních Čech, jehož 

severní hranici tvořila řeka Sázava, procházela středem Týnce a rozdělila jej na 

dvě části. Byly podávány informace o jednotkách SS severně od čáry Neveklov–

Konopiště, jejich rozmístění, počty, výzbroj, předána byla i číselná označení 
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pluků. Informace měly nesmírný význam, neboť v posledních letech války zde 

bylo největší soustředění německých vojsk na českém území – až 60 tisíc mužů.

Před koncem války se Jaroslav Reitinger podílel na ustavení národního výbo-

ru v Týnci a v květnových revolučních dnech řídil osvobozovací činnost na Tý-

necku. Významným činem národního výboru a revoluční gardy v Týnci bylo 

osvobození francouzských vězňů z německého koncentračního tábora v neda-

lekých Břežanech. Došlo k tomu prakticky v poslední minutě, když bylo Němci 

rozhodnuto vězně zlikvidovat.

Za osobní statečnost před nepřítelem osvědčenou v boji za osvobození Čes-

ko slovenské republiky z nepřátelského obsazení udělil president republiky 

dne 22. prosince 1945 příslušníku čs. armády. por. pěchoty Jaroslavu Reitin-

gerovi Československou medaili za chrabrost.

Skončily osvobozovací boje na území Československa a život se vracel do nor-

málních kolejí. Vysvětlila se i řada událostí z doby války, např. časté záhadné ná-

vštěvy německých důstojníků ze zabraného území v domě Reitingerových. Nešlo 

o nic jiného, než o donášení vstupenek pro příslušníky německých vojsk, pro něž 

muselo týnecké kino promítat filmy. A vedoucím bývalého sokolského kina zůstal 

i ve válce pan učitel Reitinger. Mjr. Volevecký ve své zprávě uvádí, že z Týnce mu 

byly doručovány zbytky bloků po vytrhání vstupenek s razítky a čísly němec-

kých pluků, soustředěných na cvičišti jednotek SS.

Ještě patnáct let se věnoval svému poslání – učitelskému řemeslu. Ještě pat náct 

let vzdělával a vychovával děti z Týnce a okolí a pak přišel 20. duben 1960. Ve 

svých jedenapadesáti letech umírá Jaroslav Reitinger na srdeční příhodu.

Manželka zesnulého paní Eleonora vzpomíná, že dlouho po smrti manžela 

se na hrobě objevovaly květiny. Žáci nezapomněli. Když v roce 1970 žádala vdova 

po zesnulém, aby mu bylo podle zákona č. 255/46 vydáno osvědčení o účasti na 

národním odboji, dovídá se po třech letech od náčelníka neznámého jména a ne-

čitelného podpisu z ministerstva národní obrany, že činnost manžela byla sice 

záslužná, ale nárok na přiznání vlastností účastníka odboje nevznikl ... Ko mu-

nistická společnost neměla zájem, aby bylo vzpomínáno hrdinství nekomunistic-

kých odbojářů. Vždyť šla dokonce tak daleko, že českoslovenští letečtí příslušníci 

západních armád byli po svém návratu ze zahraničí domů vězněni. A tak teprve 

sametová revoluce roku 1989 otevřela cestu k nápravě. Bohužel ve většině přípa-

dů po smrti ukřivděných. 28. listopadu 1991, čtyřicet šest let od skončení 2. světo-

vé války a třicet jedna let od smrti manžela, obdržela paní Eleonora Reitingerová 

dopis federálního ministerstva obrany, ve kterém jí plným jménem podepsaný 

náčelník sděluje, že „účast Vašeho manžela na národním boji za osvobození 

byla uznána.“
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 Ing. František Janeček – podnikatel

Daniel Povolný

František Janeček se narodil 23. 1. 1878 v Klášteře nad Dědinou ve východních 

Čechách. Jeho otec Josef Janeček byl technicky nadaným sedlákem a zájem o tech-

niku přenesl i na své děti. Starší Františkův bratr Josef začal během 1. světové vál-

ky těžit uhlí v Mutějovích a po r. 1925 antracit ve Lhoticích u Českých Budějovic. 

Mladší bratr Rudolf pro změnu vyráběl v Praze elek-

trické bojlery Ruja.

František, který se původně chtěl stát lékařem, se 

nechal ovlivnit svým otcem a vystudoval vyšší státní 

průmyslovou školu v Praze. Rok strávil na vysoké ško-

le technické v Berlíně, kde se věnoval elektrotechnice. 

Po krátké praxi u firmy Schu ckert a spol. byl přijat ja-

ko konstruktér do vysočanské „Kolbenky”. Zde se na-

tolik osvědčil, že byl v roce 1901 vyslán do Nizozemí, 

aby v Maarssenu postavil továrnu na dynamo elek tric-

ké stroje. Ještě téhož roku se tu oženil s dce rou místní-

ho sta ros ty Johannou Carolinou van Strick Linschotten 

a v Německu přihlásil svůj první patent – podzemní 

přívod elektrického proudu, za který dostal o dva roky 

později v Anglii 2 000 liber. V r. 1904 se vrátil zpět do 

Čech a ve funkci šéfa dílen pokračoval v práci u Kolbe-

na. 29. 2. 1904 se mu narodil syn František Karel. Touha po samostatnosti a svobo-

dě rozhodování přivedla Janečka už po dvou letech na dráhu soukromníka.

V r. 1906 prodal tentokrát do Německa svůj patent na obloukovou lampu fir-

mám AEG Berlín a Körting a Mathiesen Lipsko za 70 000 RM. Tím získal prostřed-

ky na zahraniční cestu, během které v letech 1908–1909 sbíral zkušenosti z továr-

ní výroby v Anglii, Německu a Belgii. Po návratu si založil v Praze, na tehdejším 

Rieg rově nábřeží naproti Mánesu, soukromou pokusnou laboratoř. K nejznáměj-

ším vynálezům tohoto období patří tzv. pneumograf – černá tabule, sestavená z ma-

lých čtverečků, za každým z nich ústila vzduchová trubice. Jestliže se do trubic 

pustil vzduch, černý čtvereček se odklopil a ukázal se jeho bílý rub. Tímto způso-

bem bylo možné tvořit na černé tabuli bílé nápisy. Reklamní přístroj byl umístěn 

na Národní třídě, na domě mezi ulicí 28. října a Jungmannovou. Plánovanou stav-

bu podobných zařízení ve Varšavě, Petrohradě a Berlíně znemožnila 1. světová 

válka.

V r. 1915 narukoval Janeček do Landsturmu neboli domobrany. Po nedlouhém 

pobytu na ženijním ředitelství v Brixenu a italské frontě se na konci r. 1915 vrátil 

do Prahy, aby zde u firmy Breitfeld, Daněk a spol. zkonstruoval náhradu pneuma-

tiky pro rakousko-uherskou armádu. A nezůstalo jen u ní. Janeček pro armádu 

připravil odstředivý vrhač min, odstředivý zapalovač pro dělostřelecké granáty 

Ing. František Janeček (archiv 
D. Povolného)
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a balistické kyvadlo pro zkoušení jejich citlivosti. Žádný z těchto vynálezů ale ar-

mádě starého mocnářství užitek nepřinesl a nepřinesl ho ani nejdůležitější Janeč-

kův vynález – nárazový ruční granát.

Jeho první, téměř půlmilionovou serii totiž přebírala již armáda Českosloven-

ské republiky. Z prodeje granátů a z výroby jejich součástek získal Janeček značné 

zisky, takže po likvidaci po válce obnovené strojní laboratoře poprvé a naposled 

investoval do podniku, který sám zcela nevlastnil. V r. 1920 založil s bývalým dílo-

vedoucím z Daňkovky Františkem Kohoutkem společnost Kohoutek a spol. v Mni-

chově Hradišti. Hlavní výrobní náplní firmy měly být nástroje, nářadí a přesné 

pří stroje, ale poválečná hospodářská krize a technologické problémy vložený ka-

pitál a vztahy obou společníků tak znehodnotily, že se po roce a půl rozešli. Ja-

neček se opět začal orientovat na zakázky pro armádu, což mu umožnilo podnik 

zachránit a dokonce i povznést.

Na jaře 1922 koupil Ing. Janeček bývalou zájezdní hospodu Na Zelené lišce 

v Praze-Nuslích a postupně sem přenesl sídlo firmy. Vítězství v armádní soutěži 

o adaptaci rakouského těžkého kulometu Schwarzlose vz. 7/12 ráže 8 mm sousta-

vy Mannlicher na ráži 7,92 mm a soustavu Mauser mu kromě nebývalých zisků 

dovolilo okusit v dosud nepoznané míře pocit samostatnosti a svobody rozhodo-

vání. Právě v polovině dvacátých let dostávají jeho předválečné sny o vybudování 

velkého podniku reálnou podobu. 12. 6. 1925 přejmenoval svoji továrnu v Praze na 

Zbrojovku Ing. F. Janeček. 

Jen necelý týden předtím Janeček zakoupil pozemek ve výměře 2,5 ha na le-

vém břehu řeky Sázavy v Týnci nad Sázavou a do roku 1927 zde vyrostla honosná 

vila s kruhovým půdorysem, která měla Janečkovi sloužit jako místo oddechu od 

každodenních starostí s vedením pražského závodu. Janeček se však neomezil 

jen na zvelebování své nemovitosti a záhy začal finančně podporovat i obecně pro-

spěšné aktivity v Týnci. V r. 1925 přispěl na zřízení telefonní centrály, v r. 1928 na 

stavbu školy, na převod sekundární elektrické sítě a na výstavbu silnice Týnec–

Chrást. 50 000 Kč věnoval na nový regulační plán obce, ze které si po Baťově vzoru 

chtěl vytvořit druhý Zlín. 

Rozhodující vliv na toto jeho rozhodnutí měla událost z jara r. 1926. 5. 3. 1926 

došlo totiž v Praze v Truhlářské ulici při převozu ručních granátů vz. 21 Janeček 

k výbuchu, který mohl mít velmi nežádoucí dopad na jeho podnikání v Praze 

(blíže viz kapitola o slévárně). Janeček si tedy okamžitě podal žádost, aby mu Stát-

ní pozemkový úřad v Praze přidělil pozemek v Týnci o rozloze 18 ha z velkostatku 

Ko nopiště, který tehdy podléhal pozemkové reformě, pozemek však získal až 

v r. 1929.

 V r. 1931 zde byla nakonec dokončena výstavba slévárny elektronu a šedé li-

tiny, když předtím v letech 1926–1928 Janeček uvažoval o stavbě zbrojovky a po-

sléze továrny na šicí stroje, kde plánoval vyrábět až 1/6 celosvětové produkce 

těchto výrobků. Právě výrazný pokles armádních zakázek přivedl Janečka k myš-

lence vyrábět šicí stroje a pod vlivem syna z prvního manželství Františka Karla 
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Janečka (František Janeček se rozvedl v r. 1921 a následně oženil s Miladou Fabia-

novou, 3. 5. 1929 se jim narodila dcera Dagmar a 25. 5. 1931 syn Marcel) se nakonec 

rozhodl vyrábět motocykly, které na základě spojení prvních písmen jmen JAne-

ček a WAnderer dostaly dnes již legendární název JAWA. Jejich začátky však ne-

byly lehké, protože Rolls-Royce mezi motocykly se do začínající hospodářské krize 

příliš nehodil, nemluvě o technických problémech „rumpálu“ s přední trubkovou 

vidlicí. Teprve lidová Jawa 175 (licenční Villiers) skutečně prorazila a ovládla do-

mácí trh. 

V r. 1934 začal Janeček vyrábět i automobily Jawa 700 (licenční DKW 701 Meis-

terklasse) a od r. 1937 Jawu Minor vlastní konstrukce. Karoserie se vyráběly v bý-

valé bednárně v Kvasinách, kterou v r. 1927 jako součást panství Solnice ve vý-

chodních Čechách oficiálně koupil pro svého syna Františka Karla. Vlastní montáž 

automobilů pak probíhala v týnecké slévárně.

Rok 1938 přinesl Janečkovi okázalé oslavy jeho 60. narozenin, čestný doktorát 

ČVUT i nominaci na prezidenta pomnichovského Československa. Je však třeba 

říci, že byl jen jedním z řady jmen, která se tehdy v tisku objevila. Ani on, stejně 

jako většina národa, se nikdy nesmířil s Mnichovem, ani s 15. 3. 1939. Nepochyb-

ně z jeho pokynu bylo v najatých stodolách v okolí Prahy, v areálech jeho závodů 

v Praze, Týnci nad Sázavou i v nedalekých Brodcích (bývalou přádelnu koupil 

koncem r. 1937) a zřejmě i v synových Kvasinách ukryto na 8 500 rozpracovaných 

motocyklů, 706 automobilů a kolem 200tun dalšího materiálu. Mimo to se ve zbro-

jovce ve známé „chytrovně“ pracovalo na nových motocyklech a automobilech, 

intenzivně se formou „průmyslové špionáže“ sbíraly zkušenosti o nejefektivněj-

ším uspořádání mírové výroby a na soukromé účty se ukládal provozní kapitál. 

Dalším husarským kouskem „starého pána“ byl prototyp protitankové pušky (vy-

víjen pro čsl. armádu od r. 1936), který jeho vedoucí závodního oddělení George 

William Patchet v noci z 14. na 15. 3. 1939 tajně dopravil na britské velvyslanectví 

v Praze a později spolu s Františkem Karlem Janečkem do Anglie propašovali 

i výrobní plány, když tam oficiálně jeli krátce před začátkem 2. světové války 

„domlouvat“ licenční podmínky její výroby. František Janeček se však poválečné-

ho návratu syna z Anglie nedočkal. Nejpozději v r. 1940 se u něj projevila zákeř-

ná rakovina plic, které se rovněž snažil odvážně čelit, ale zhoubné nemoci nako-

nec symbolicky podlehl ráno 4. 6. 1941 ve svém pražském závodě. Jeho poslední 

slova byla: „Pracujte, já odcházím ...“

Ing. Josef Dědek – vynálezce

Daniel Povolný

Ing. Josef Dědek se narodil 12. 8. 1896 v Turnově jako jeden z pěti dětí hodi-

náře Karla Dědka. Po obecné a měšťanské škole v Mnichově Hradišti absolvoval 

v letech 1910–1914 c. k. Státní průmyslovou školu – oddělení strojnické v Praze, 
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kde také maturoval. Pracoval u známé průkopnické motoristické firmy Laurin 

a Klement v Mladé Boleslavi již během studia jako prázdninový volontér, po 

ukončení studia pak až do roku 1916 jako technik v konstrukčním oddělení. V le-

tech 1916–1917 byl zaměstnán v Praze u První českomoravské továrny na stroje 

v oddělení automobilové konstrukce.

V roce 1920 působil již u Ing. Janečka v dílně v Mnichově Hradišti. V roce 1922 

se začala stavět v Praze-Pankráci Na Zelené lišce nová budova budoucí Zbrojovky 

Ing. F. Janeček. Ing. Dědek přešel do nově založeného podniku a v roce 1923 se 

oženil s Vlastou Livorovou, s níž měl jediného syna Vladislava (1924–2002).

V roce 1926 pověřil Ing. Janeček Ing. Dědka organizací a dohledem nad stav-

bou nové továrny v Týnci nad Sázavou, kam se rodina Dědkova přestěhovala. Byd-

leli nejdříve v podnájmu u Herzů, později u Maxerů, až v roce 1929 dal Ing. Dědek 

postavit vlastní domek v dnešní ulici U Janovického potoka. Ing. Dědek byl pak 

jmenován místoředitelem Zbrojovky – závod Týnec n. Sáz. Zasloužil se zejména 

o uvedení do provozu špičkové švédské slévárenské pece ASEA a příslušného 

provozu zařízení pro výrobu odlitků jak z ocele, tak z hliníkových a hořčíkových 

slitin (elektron), určených zejména pro bloky motocyklů Jawa, vyráběných v té do-

bě v pražském závodě.

Vynikal neobyčejně tvořivým přístupem k nové pokrokové technice, např. při 

vývoji originálního zapalování pro motocykly Jawa vytvořil řadu patentů na elek-

trické točivé stroje, komutátory aj. Přestože nebyl absolventem vysoké školy, byl 

mu vzhledem k zásluhám v oblasti technického rozvoje přiznán v roce 1938 mi-

nistrem veřejných prací Janem Dostálkem titul „inženýr”.

Ing. Josef Dědek (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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Ing. Janeček († 4. 6. 1941) jej v únoru 1941 jmenoval ředitelem v nově zřízeném 

pobočném závodě v Brodcích n. Sáz. v bývalé přádelně firmy Mautner. V roce 1943 

byl však na zásah německých orgánů z této funkce odvolán a na přímluvu Janeč-

kovy manželky byl pouze „izolován” k výhradně badatelské práci v jedné míst-

nosti Janečkovy vily. Do továrny se vrátil až po osvobození na žádost dělnictva 

a generálním ředitelem zbrojovky Dr. Freiem byl převeden zpět do slévárny. 

Zde se měl věnovat výzkumné a vývojové práci v oblasti permanentních magne-

tů. Při této práci v letech 1946–1960 vytvořil Ing. Dědek řadu technických zlepše-

ní a patentů v oblasti jak klasických magnetů na bázi slitin Al-Ni a Al-Ni-Co (hli-

ník, nikl, kobalt), tak zejména při vývoji jím patentovaných magnetů ferritových. 

U těch to patentů, přihlášených ve 14 zemích, nebyla bohužel pro nedokonalost 

právního zabezpečení i pro nedostatek deviz na jejich udržování v cizině prosaze-

na jejich zahraniční realizace – a to ke škodě státu i autora. Jediný patent se uplat-

nil v našem státě v závodě OPTIMIT-Odry, a to při výrobě magnetické gumy – bo-

hužel až po smrti Ing. Dědka.

Se spoluautory Ing. Starostou a Ing. Válkem vydal Ing. Dědek knihu „Trvalé 

magnety”, přeloženou a vydanou i v Polsku. V roce 1956 byl Ing. Dědkovi Vládou 

ČSR udělen titul „Laureát státní ceny” za vynikající výsledky na poli výzkumu 

a vývoje magnetů. Toto udělení bylo nejen oceněním jeho celoživotní práce, ale 

svým způsobem bylo i poctou pro závod METAZ a město Týnec nad Sázavou.

Ing. Dědek byl však i velmi dobrým amatérským klavíristou a skladatelem 

a uplatnil tuto zálibu i v kulturním životě Týnce.

Ing. Josef Dědek zemřel 30. 1. 1961 po zákeřné nemoci.

Prospekt na Al-Ni magnety z doby po znárodnění Zbrojovky ing. F. Janeček 
v r. 1945 (Městské muzeum Týnec nad Sázavou)
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MALÍŘI TÝNECKA
Ladislav Žížala

Malbě a kreslení se v minulém dvacátém století věnovali lidé nejrůznějších 

profesí. Tvůrčí umělecká činnost nebyla jejich povoláním, ale zálibou, někdy krát-

kodobou, jindy celoživotní. Většina z nich se v této své druhé profesi zdokonalova-

la, účastnili se práce v malířském kroužku, navštěvovali různé kurzy, často u vý-

značných umělců.

Z doby před dvacátým stoletím jsou známé především kresby týneckého 

hradu od malířů profesionálů. Je to např. Heroldův obrázek z roku 1872, kresba 

starého Týnce od Jana Řehoře Gregora z roku 1835, obrázek V. Jansy z roku 1891, 

z přelomu 19. a 20. století pak kresby Oty a Jindřicha Bubeníčkových. Kromě 

své hodnoty umělecké mají obrazy význam historický – zachycují týnecký hrad 

a jeho okolí v době jejich vzniku.

Týnecký hrad, akvarel, Karel Veselý
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KTEŘÍ TO BYLI?

Ing. Karel Veselý

Narodil se 7. dubna 1893 v některém dnes již neexistujícím domku týnecké-

ho hradního areálu. Otec pracoval na konopišťském panství u Ferdinanda d´Este 

jako sedlář a čalouník, matka, povoláním švadlena, měla v Týnci obchůdek se 

střižním zbožím a galanterii. Po ukončení obecné školy v Týnci odchází Karel do 

Prahy, pokračuje ve studiu na reálce a vzdělání završuje na Fakultě elektrotechni-

ky ČVUT. V roce 1922 vstoupil do stavu manželského s dcerou posledního ředite-

le brodecké přádelny Blaženou Haukovou. Povolání elektroinženýra zůstal věrný 

po celý produktivní věk a životní kariéru končí ve funkci technického ředitele 

Východočeských energetických závodů.

Po celý život nacházel odpočinek nebo spíše kompenzaci ke svému náročné-

mu technickému povolání v malbě. Již jako student ČVUT navštěvoval malířské 

kurzy a po příchodu do Hradce Králové studoval malbu u známého hradeckého 

profesora Fraitaga. Maloval oleje, akvarely, kreslil pastelem, uhlem i tužkou. By-

ly mu blízké krajinné motivy, nejdříve z Týnce, později z míst dalšího pracovního 

působení. Zabýval se zdařile figurální kresbou i portrétem.

Zemřel v Hradci Králové v roce 1965.

Josef Kraif

V malé vísce Velběhy nedaleko Křečovic narodil se dne 28. ledna 1890 v rodi-

ně rolníka syn Josef. A protože to byl šikovný kluk a v křečovické obecné škole 

velice dobře prospíval, uposlechli rodiče rady pana učitele a poslali jej na měšťan-

ku do Sedlčan. Pro malého Josefa to bylo veliké vyznamenání, neboť byl prvním 

z Velběh a po dlouhou dobu také posledním. Po čtyřech letech denního pěšího 

putování do 8 km vzdálené školy složil zkoušky a byl přijat na učitelský ústav 

v Soběslavi. Prvé roky učitelování na malé škole v Pošné přerušil v roce 1914 ra-

kouský mocnář vyhlášením všeobecné mobilizace. Šťastně přežil kruté válečné 

boje na italské frontě a v roce 1918 se vrátil domů. Po svatbě s Annou Vyskočilovou 

z Nahorub nastoupil do školy v Bělicích u Neveklova. V této době se intenzivně sta-

ral o zvýšení své učitelské kvalifikace a po získání aprobace učit na druhém stup-

ni matematiku, německý jazyk a kreslení odešel do Týnce.

Rád vzpomínal na prázdninové kurzy kreslení v Brně, kde byl jeho učitelem 

slavný český malíř, významný představitel secese Alfons Mucha. Celý život za-

světil práci s mladými lidmi. Hrál a šířil ochotnické divadlo, maloval kulisy, milo-

val a propagoval vážnou hudbu. Malování se věnoval ve volném čase, ale toho při 

jeho učitelském povolání a další činnosti pro obec na poli kulturním a společen-

ském mnoho nezbývalo. Láska k přírodě ho přiváděla ke květinovým motivům 
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a malým obrázkům krajiny z míst jemu blízkých, ale podle předloh maloval 

i velké obrazy madon. Výsledky jeho umělecké tvorby putovaly vesměs jako dár-

ky nejbližším a známým.

Zemřel ve věku 77 let v roce 1967.

František Bučina

Životní příběh Františka Bučiny započal 11. ledna 1899 v rodině týneckého 

pekaře. Základní vzdělání získal v nové týnecké škole, která stála přes ulici proti 

domku, kde prožil téměř celý život. Následovalo studium na učitelském ústavu ve 

Svatém Janu pod Skalou. Učitelské povolání si prý vybral sám, neboť se mu líbily 

dlouhé školní prázdniny. Při putování po školách bylo významným městečko Bu-

dyně, kde se seznámil se slečnou Marií, která se stala později jeho ženou.

Celým životem jej provázely dvě záliby – malování a hudba. Maluje v místech 

svého působení na Podřipsku, v severních Čechách, ale nejvíce motivů mu pos-

kytl sám Týnec a jeho okolí. Bylo by zajímavé zjistit, kolika Týnečákům splnil Fran-

tišek jejich přání, mít doma jeho obrázek týneckého hradu a kolik jeho kytic zdo-

bí stěny jejich bytů. Velkým vzorem v malování mu byl velký český malíř, osobitý 

impresionista Oldřich Blažíček. František jej nekopíruje, ale má rád jako on rodný 

kraj, volnější vedení štětce. Jeho práce, ať již jde o olej, temperu či akvarel, jsou 

svěží malířská díla.

Tak jak vášnivě maloval, věnoval se i hudbě. Hrál na varhany, klavír a harmo-

nium, ale největší láskou bylo violoncello. Své hudební interpretační schopnosti 

uplatňoval na kůrech místních kostelů, při hudební výuce ve škole, zejména pak 

v jeho době slavném benešovském Sukově komorním orchestru. Patřilo by se zde 

také psát o jeho zájmu o historii a neúnavné propagaci historie rodného města.

O jeho životě a práci lze říci pouze jedno – byl dobrým člověkem, malířem a hu-

 debníkem, ale především příkladným kantorem.

Životní pouť Františka Bučiny skončila v roce 1994.

Jaroslav Rybář

Narodil se 20. června 1899 v rodině zámožného obchodníka v Mnichově Hra-

dišti. Už ve školních letech rád kreslil a maloval, později se k této zálibě přidává 

i vášeň pro ochotnické divadlo. Školní vzdělání zakončil studiem obchodní aka-

demie. O životě po ukončení studia toho mnoho nevíme, neboť Rybářovi nezane-

chali potomky, kteří by mohli o životě rodičů vyprávět. Víme však jistě, že se Jaro-

slav oženil s dívkou jménem Františka, která mu byla věrnou průvodkyní po celý 

život a plně s ním sdílela oba jeho koníčky. A víme také, že jej přijal do svých slu-

žeb továrník Ing. František Janeček do pražské Jawy. Dále maluje své oleje, zejmé-
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na o letních dovolených v rodném Hradišti a také dále hraje divadlo. Snad to bylo 

v ochotnickém kroužku Jawy v Praze Na Zelené lišce.

Zlom v jeho životě nastává v roce 1939, kdy jej továrník Janeček převádí z Pra-

hy do Týnce jako hlavního účetního závodů v Týnci a na Brodcích. Rodina si našla 

nové přátele, Jaroslav našel v okolí Týnce nepřeberné množství námětů pro svou 

malířskou tvorbu a s nadšením přijal účinkování ve vyspělém týneckém divadel-

ním spolku. I když byl malířem samoukem, dobře zvládl malbu olejem a také ji 

při své malířské tvorbě nejvíce využíval. Rád kreslil a kreslil si, jak sám říkával 

„sobě pro radost“. Několik jeho obrázků putovalo i do USA, když si je zde zakoupi-

la skupina Čechoameričanů při návštěvě rodného Československa.

Ochotnické divadlo miloval a věnoval mu spoustu volného času. Od roku 1943 

do roku 1972 nastudoval s týneckými ochotníky 33 divadelních rolí.

Svou životní roli ukončil v roce 1986.

Ludvík Boháček

Narodil se 18. ledna 1900 v početné rodině kováře brodecké přádelny. Rodi-

na vedla skromný život, otec musel z jednoho platu uživit šest dětí. I když paní 

Boháčková byla zručnou a známou dámskou krejčovou, rodinný rozpočet to nijak 

významně nepodpořilo. Když bylo Ludvíkovi čtrnáct let, vypukla první světová 

válka. V jeho osmnácti jej sice vojenští páni stačili povolat, ale poslat ho na frontu 

už nestihli. Vrátil se z vojny domů, ale práce po skončení války nikde nebyla. Na-

konec to vyřešil tak, že nastoupil ke svému příbuznému malíři pokojů Bohumíru 

Proškovi a vyučil se malířem.

Od jinošských let maloval a jeho obrázky se lidem líbily. Tomuto koníčku zů-

stal věrný po celý život. Po nástupu do slévárny Metaz stal se členem továrního 

malířského kroužku. Kroužek po řadu let vedl týnecký učitel František Bučina. 

Po dlouhá léta spravoval obecní knihovnu. V době druhé světové války to byly do-

konce knihovny dvě, jedna veřejná a druhá tajná, která obsahovala knihy vyřaze-

né a Němci českému čtenáři zakázané.

Maloval rád krajinné motivy, venkovské chalupy, květiny a vše olejem. Ji-

ná technika se v jeho malířské pozůstalosti nevyskytuje. Měl smysl pro barevnou 

kom pozici, vedení štětce energické a způsob nanášení barvy někdy působí do-

jmem nízkého reliéfu. 

Život Ludvíka Boháčka ukončila zákeřná choroba v roce 1959.

Jaroslav Krch

Pochází z Lomu u Mostu, kde jeho otec pracoval na uhelném dole. Narodil se 

3. března 1911 jako devátý syn v rodině. Vyučil se kovářem a podkovářem. Po 
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skončení vojenské služby v roce 1935, kdy ve světě i u nás vrcholila hospodářská 

krize, marně sháněl na Mostecku práci. Nakonec se ocitl v malé kovárně pana Sa-

látka v Podělusích nedaleko Týnce. Později, na přímluvu vedoucího pracovníka 

v týnecké Zbrojovce Ing. Dědka, je přijat do slévárny v Týnci.

Oženil se s mladičkou Boženkou Svobodovou, kterou poznal jako častý ná-

vštěvník týneckého kina, kde Boženka pomáhala matce s prodejem v bufetu. 

V Týn ci zapustil hluboko své kořeny, stal se tělem i duší aktivním členem Sokola 

a těžce nesl německou porobu českého národa v době protektorátu. Za své posto-

je a účast v odboji za druhé světové války a za zásluhy o obnovení československé 

samostatnosti byl vyznamenám medailí „Silou Žižkovou“.

Jaroslav celý život nejen rád kreslil a maloval, ale své umělecké vlohy dokazo-

val i ve svém kovářském řemesle výrobou mečů, dýk, krbového náčiní a jiných 

kovaných výrobků. Již z doby jeho příchodu do Podělus pochází řada kreseb pro 

něho prý velice krásné týnecké přírody. Stal se členem ochotnického spolku, hrál 

divadlo, navrhoval a maloval kulisy. Své malířské schopnosti si tak jako řada ji-

ných rozšiřoval v malířském kroužku při závodě Metaz a navštěvoval i malířské 

kurzy v Praze. Namaloval olejem a temperou, což byly jeho oblíbené techniky, řa-

du obrazů, ale také malé formáty – pohlednice, které jako originály posílal svým 

blízkým.

Jako bývalý aktivní Sokol, člověk demokratického smýšlení, byl za své názory 

komunistickým vedením Metazu perzekvován a sesazen z funkce mistra. 21. úno-

ra 2001 nás tento „ poslední kovboj Posázaví“, jak se sám nazýval, opustil navždy.

Václav Stejskal

Na hlavě vždy klobouk s úzkou krempou, v létě lehká sportovní bunda, v zi-

mě dlouhý plášť. Tak jej znali občané Týnce. Nejčastěji jej mohli potkat v areálu 

hradu, kam jej přiváděla jeho láska k historii, nebo u týneckého kostela, kam jej 

vedla jeho víra.

Narodil se 20. října 1918 ve Střížkově na Benešovsku. Po skončení obecné ško-

ly odchází z důvodů tíživé finanční situace rodiny na radu benešovského kapla na 

Vojáčka studovat katolické gymnázium v Libějovicích u Českých Budějovic. Škola 

mu dala dobré vzdělání pro praktický život, prohloubila jeho kreslířské a malíř-

ské schopnosti a probudila v něm silný zájem o historii. Po pěti letech práce pro 

Rolnické družstvo, naposledy v Kostelci nad Orlicí, nachází v roce 1942 zaměstná-

ní ve Zbrojovce Ing. Janečka v Týnci. V novém působišti se žení se slečnou Annou, 

se kterou se již seznámil na dřívějším pracovišti.

Od mládí rád kreslil. Dokazuje to obrázek panoramatu starého Týnce z ro-

ku 1932 tehdy čtrnáctiletého Václava. Kresba pořízená při návštěvě své tety na 

Brodcích je symbolická, neboť v ní zachytil místo, kde našel až do důchodu za-

městnání, tomuto městu věnoval své záliby, ať již šlo o malování nebo historii, zde 
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také skončil svůj plodný život. Od roku 1952 byl členem malířského kroužku, kte-

rý v té době vedl akademický malíř Odehnal, nasazený na práci v brodecké Jawě. 

Až do roku 1983 zastával v kroužku funkci jednatele. Od roku 1959 však byla ko-

lektivní práce kroužku narušena, neboť vedení Metazu nedalo malířům prostor 

pro práci v interiéru a současně zakázalo cizím osobám po pracovní době vstup 

do závodu, ten se vztahoval i na pozdějšího učitele kroužku Františka Bučinu. 

Václav Stejskal maloval akvarely, kreslil pastelem, ale jemu zřejmě nejbližším 

tvůrčím projevem, odpovídajícím jeho povaze, byly jemné perokresby. Ilustroval 

místní měsíčník, od roku 1969 i obecní kroniku. Zvládl malbu i velkých ploch, 

např. divadelních kulis pro peceradské ochotníky.

Podílel se významně na otevření týneckého muzea v roce 1959 a to vše dělal 

obětavě pro obec, i přes stálé výtky vedení Metazu k jeho náboženskému cítění 

a postihy jeho rodiny. Ještě před koncem svého života se mu dostalo uznání jeho 

práce. Za celoživotní dílo a přínos pro město Týnec nad Sázavou, za osvětovou, 

publikační a výchovnou činnost mu byl na jaře r. 2000  Podblanickým ekocentrem 

udělen titul „Blanický rytíř“. Zemřel na podzim téhož roku.

Josef Jirák

Narodil se 30. listopadu 1920 ve vesnici Klášterní Skalice v kolínském okrese. 

V době druhé světové války po absolvování strojnické školy v Kolíně byl totálně 

nasazen na práci do bývalé „Velkoněmecké říše“. Z Německa se vrací v roce 1945 

a nastupuje do brodecké Jawy jako konstruktér.

Pepa, Pepík nebo taky Pepajs, jak byl kamarády nazýván, byl člověkem s tech-

nickým myšlením, dobrým konstruktérem a ambiciózním zlepšovatelem a vyná-

lezcem. Měl povahu trochu cholerickou, trochu bouřliváckou. Nadání a touha po 

malování mu byly dány od dětství, ale osud a finanční situace rodiny rozhodly, že 

jeho ruka bude sice kreslit, ale především přísné linky technických výkresů. Na 

tvůrčí malířskou práci pak už mu zbýval jen volný čas.

Studoval krajinomalbu u akademického malíře Milana Otáhala, figurální 

kresbu u akademické malířky Emy Blažkové a dva roky navštěvoval konzerva-

toř výtvarné výchovy v Praze. Obrazy Josefa Jiráka jsou realistickými pohledy na 

jeho současný svět. Nebyl to přísný realismus, bylo v něm trochu imprese, nálady, 

nepodléhal novým módním vlnám a zachovával si svůj stále se lepšící výtvarný 

projev, ať již se jednalo o jakoukoliv malířskou techniku.

Maloval především svůj kraj, místo svého žití. Ze svého služebního pobytu 

v Turecku přivezl obrázky s pohledy na moře, bárky v Bosporu, paláce v Efesu. 

Kreslil portréty, lesní zvěř a velice oblíbenými byly jeho kytice. Absolvoval řadu 

výstav v Týnci, v Benešově, v Brně, v bývalé NDR a dokonce i v dalekém Tokiu.

Zákeřná plicní choroba ukončila v roce 1994 ve věku 74 let jeho život. 
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VETERÁNI II. ODBOJE
Ladislav Žížala

U příležitosti 60. výročí osvobození naší vlasti od německých okupantů udělil 

ministr obrany České republiky pamětní medaile za zásluhy občanům města Tý-

nec nad Sázavou, žijícím veteránům II. odboje. Na slavnostní schůzi v červnu ro-

ku 2005, za přítomnosti představitelů města a zástupce Českého svazu bojovní-

ků za svobodu byli v obřadní síni radnice vyznamenáni:

• Jaroslav Rychlý z Týnce, účastník domácího odboje a politický vězeň

• Eleonora Reitingerová z Týnce, členka ilegální organizace Obrana národa

•  major v. v. Josef Boháčik ze sídliště Chrást, účastník Slovenského národního po-

vstání, příslušník 2. partyzánské brigády, která působila v prostoru Javorníky–

Bílé Karpaty. Byl vyznamenán československými i sovětskými řády a obdržel 

pamětní medaili Ruské federace.

•  Ing. Lubor Zoufal z Týnce, člen studentské odbojové organizace, politický vězeň 

gestapa na Pankráci, v Drážďanech a v Lipsku, nositel vojenské medaile za sta-

tečnost

•  Adolf Turek, poslední žijící aktivní účastník Pražského povstání v květnu 1945 

z Týnce 

60. výročí osvobození naší vlasti se nedožili:

• kapitán Viktor Wigner z Týnce, příslušník východní armády

• Martin Chorvát z Týnce, účastník Slovenského národního povstání, partyzán

•  Miroslav Láska z Týnce, člen odbojové organizace a přímý účastník Pražského 

povstání

Předávání pamětních medailí veteránům II. odboje v červnu 2005
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• Jaroslav Simon z Chrástu, účastník Slovenského národního povstání, partyzán

• Miroslav Kuchta z Pecerad, příslušník domácího odboje a politický vězeň

• Evžen Steiner z Týnce, politický vězeň

Jména těch, kteří v době II. světové války nasazovali při vykonávání odbojové 

činnosti své životy, trpěli a umírali v německých koncentračních táborech, stáli na 

pražských barikádách, bojovali v partyzánském hnutí a na frontách proti němec-

kým okupantům, nesmí být nikdy zapomenuta. Musí zůstat výstražným memen-

tem a poučením pro příští generace o celosvětové tragedii, vyvolané zrůdným ně-

meckým fašismem.

Uvedli jsme jména, která jsou zapsána v kartotéce Českého svazu bojovníků 

za svobodu. Víme však, že řada jiných se ke své odbojové činnosti z nejrůznějších 

příčin, ať již z osobní skromnosti nebo v minulé době i z politických důvodů, ne-

hlásila. Také těmto neznámým patří naše uznání a dík.
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VÝZNAMNÍ OBČANÉ MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU
Ladislav Žížala

Městské zastupitelstvo schválilo v roce 2002 návrh městské rady udělovat vý-

znamným občanům za jejich mimořádnou činnost pro rozvoj města a záslužnou 

práci na poli vzdělávání, kultury, sportu a poznání historie titul „Významný ob-

čan města“.

Jeho prvým nositelem se stal dne 24. října 2002 František Šípek. Dostalo se 

mu této pocty za jeho celoživotní shromažďování dokumentů a zaznamenává-

ní údajů o historii rodného města, prů-

myslových podniků, živností a řeme-

sel, o kulturní a spolkové činnosti. Ja-

ko dlouholetý člen vlastivědného 

klu bu byl jedním z těch, kteří se za-

sloužili o založení městského muzea 

a jeho otevření v roce 1959. Od svého 

mládí byl členem a později i funkcio-

nářem městského Sboru dobrovolný 

hasičů. Jeho rozsáhlý soukromý ar-

chiv, neustále doplňovaný, byl kdy-

koliv nezištně k disposici všem, kteří 

potřebovali pro svoji práci historické 

údaje z kterékoli oblasti dění města. 

Celý život si přál, aby bohatá a pestrá 

historie Týnce byla literárně zpraco-

vána. Když konečně ten okamžik nastal a začal se sám na chystané knize o Týn-

ci svými znalostmi a historickým archivem podílet, náhlá smrt v roce 2004 ukon-

čila jeho plodný život. 

Nejstarší občankou Týnce v roce 2003 se stala týnecká učitelka, paní Emilie 

Pátková. K stoletému životnímu jubileu a za její dlouholetou pedagogickou čin-

nost při výchově několika týneckých 

generací jí byl jako druhé udělen titul 

„Významný občan města“.

V listopadu 2004, při slavnostním 

představení nového znaku a prvé vlaj-

ky města, dostalo se této cti třem tý-

neckým občanům.

Paní Jana Zídková, od mládí vý-

borná gymnastka, později trenérka 

a rozhodčí gymnastiky, dlouholetá 

funk cionářka v okresních sportov-

ních organizacích, vychovala v Týnci 

František Šípek (druhý zprava) gratuluje Václavu 
Stejskalovi (třetí zprava) k ocenění Blanický rytíř

Předávání vyznamenání týnecké učitelce paní Emilii 
Pátkové
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od těch nejmenších až po úspěš-

né dorostenky několik generací. 

V posledních letech obsazují děv-

čata z TJ JAWA METAZ z Týnce 

nad Sázavou z oddílu sportovní 

gymnastiky pod jejím vedením 

medailová místa od regionálních 

až po republikové soutěže. Titul 

„Významný občan města“ jí byl 

udělen za obětavou a nezištnou 

práci s týneckou mládeží a šíření 

dobrého jména města doma i v za-

hraničí.

Druhým vyznamenaným ob-

čanem byl pan Jiří Borovička. 

Věčně mladý a usměvavý vodák, 

turista, ochotník, muzikant a pře-

devším dobrý člověk s pevnými 

názory a životními postoji. I přes 

svůj věk je stále aktivním členem 

vodáckého oddílu a dokázal pro 

tento nádherný sport nadchnout 

řadu mladých lidí. Od mládí týnecký ochotník těžce snášel období, kdy se přesta-

lo v Týnci hrát ochotnické divadlo a začal bojovat proti „bačkorové televizní kul-

tuře“. A výsledek se dostavil – v městě působí dva divadelní soubory, přišli mladí, 

vrátili se někteří staří ochotníci. Je členem turistického oddílu, připravuje program 

čtvrtečních pochodů pro starší občany za poznáním pamětihodností a krás naše-

ho kraje. Významným občanem se stal za své buditelské úsilí a osobní účast v tý-

neckém kulturním dění, za práci ve vlastivědném klubu, vodáckém a turistickém 

oddílu. 

Jako třetímu předal starosta města vyznamenání Ing. Ladislavu Žížalovi. Po 

skončení aktivní činnosti v brodecké Jawě po roce 1990 byl vyslán městem do 

okresní privatizační komise a podílel se významně na privatizaci maloobchodní 

sítě a zejména zdravotnictví benešovského okresu. Po volbách v roce 1994 byl zvo-

len městským zastupitelstvem do funkce místostarosty města. V této funkci měl 

výrazný podíl na dokončení opravy budovy městského muzea, jeho vybavení no-

vým mobiliářem, novými exponáty a po dlouhých deseti letech jeho opětovném 

otevření v roce 1996. Stál u zrodu privatizace městského bytového fondu, vypraco-

val směrnice a podmínky prodeje. Jeho velkou zálibou bylo po celý život malová-

ní, ale teprve v jeho důchodovém věku se mohli týnečtí občané seznámit s jeho 

tvorbou na místních výstavách, na materiálech a tiskovinách města nebo na sou-

boru pohlednic a keramiky s týneckými motivy. Je především malířem Týnce, 

Vyznamenaní z roku 2004, zleva Ing. Ladislav Žížala, Jana 
Zídková, Jiří Borovička



470

Týnec nad Sázavou

jeho okolí a řeky Sázavy. Podílí se aktivně na práci vlastivědného klubu města 

a organizuje s dalšími členy úspěšné výstavy malířů Týnecka. Vyznamenání se 

mu dostalo za jeho práci pro město v době jeho funkčního období, za jeho spolu-

práci současnou a za přínos pro rozvoj kultury a společenského života města. 

Poslední udílení proběhlo při vernisáži výstavy obrazů Malíři Týnecka v říj-

nu 2005.

Ocenění se dostalo Bohumilu Kotoučovi za jeho aktivní působení v týnec-

ké kopané, nejdříve v roli vynikajícího hráče, později trenéra a zejména za práci 

s mládeží, kdy pod jeho vedením prošly v žákovských a dorosteneckých muž-

stvech stovky týneckých kluků. Mnozí z jeho odchovanců se stali výbornými fot-

balisty, dokonce i ve vrcholové československé kopané. Této sportovní a výchovné 

činnosti obětavě věnoval svůj volný čas od svých sedmnácti až do důchodových 

let, vedle dlouholeté profesní činnosti konstruktéra v brodecké Jawě.

Vyznamenání se dočkala i druhá žena paní Marta Ducháčková. Město oceni-

lo její významnou funkcionářskou a organizační práci v turistickém oddíle, práci 

ve vlastivědném klubu, aktivní pomoc postiženým občanům města jako členky 

Občanského sdružení invalidů a její čtrnáctileté působení v týneckém šachovém 

oddílu. Podílí se na organizaci turistických pochodů, kratších výletů pro turisty, 

zájezdů pro invalidní občany a s panem Jiřím Borovičkou na organizování pravi-

delných čtvrtečních výletů pro starší občany za krásami a pamětihodnostmi Tý-

necka a jeho okolí.

Pan Lumír Richter obdržel titul Zasloužilého občana ke svým 75. narozeni-

nám za zásluhy o založení a činnost Junáka v Týnci v roce 1945, za snahu o jeho 

obnovení po roce 1968 a za práci pro skauting po roce 1989, kdy se stal zpravoda-

jem Okresní rady Junáka a později předsedou Okresní rady Junáka. Když byla 

v roce 1970 husákovským vedením země v období normalizačního procesu znovu 

pozastavena činnost Junáka, stal se milovník přírody a turismu, členem týnecké-

ho turistického oddílu, kde s vervou jemu vlastní začal neúnavně pracovat. Od 

roku 1978 se stal značkařem turistických tras a v roce 1997 jej ústředí Českých tu-

ristů jmenovalo vedoucím značkařů celého Benešovska.

Odměnění titulem zasloužilý občan města v roce 2005: 
Marta Ducháčková, Bohumil Kotouč, Lumír Richter
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OBECNÍ SPRÁVA A PŘEHLED STAROSTŮ
Ladislav Žížala

Roku 1785 byly zahájeny v habsburské monarchii práce na sestavení jose-

finského katastru, který poprvé evidoval veškerou zemědělskou půdu, panskou 

i poddanskou. Na jeho základě byly vyhlášeny jednotné berní a urbariální úpra-

vy. Roku 1794 ve snaze centralizovat státní správu došlo ke slučování osad na tzv. 

katastrální obce. A tak Tejnice se svými 9 popisnými čísly připadla pod vesnici 

daleko větší počtem obyvatel i 19 popisnými čísly – Krusičany (tehdy Krusviča-

ny). Tento stav trval 128 let, až do 30. října 1922, kdy na žádost Týnice nad Sáza-

vou došlo k rozdělení obce Krusičanské na tři samostatné celky – Týnici nad Sá-

zavou, Chářovice a Krusičany.

Díky uchování staré „Pamětní knihy místní obce krusvičanské“ z roku 1885 

a díky pečlivě vedeným zápisům prvního kronikáře bylo možno sestavit řadu sta-

rostů již od prvých voleb, které se konaly v r. 1850 a opakovaly se vždy po 3 letech.

Starostové obce Krusičany

Jakub Žižka, rolník z Chářovic, 1850–1859 

Matěj Stibůrek, rolník z Krusičan, 1859–1861

Jan Korbel, rolník z Podělus, 1861–1870

František Doležal, rolník z Krusičan, 1870–1890 

Jan Hašek, rolník z Krusičan, 1890–1895

Josef Pazdera, rolník z Chářovic, 1895–1901

Jan Korbel, rolník z Podělus, 1901–1914 

Matěj Čelikovský, rolník z Chářovic, 1914–1919

Ludvík Štros, stavitel z Týnce, 1919–1922

Přechodné období 1922–1923

Ministerstvo vnitra Československé republiky vyhovělo žádosti starosty obce 

Krusičanské Ludvíka Štrose a výnosem ze dne 13. 10. 1922 rozdělilo obec na tři sa-

mostatné celky: Týnici nad Sázavou, Krusičany s osadou Hrusice a Chářovice 

s osadami Podělusy a Dunávičkami.

Ludvík Štros, předseda obecní správní komise, 1922–1923 
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Starostové obce Týnec od roku 1923

Ludvík Štros, stavitel z Týnce, 1923–1931

Jan Zoula, nájemce dvora v Týnci, 1931–1938

Starostové obce Týnce v době protektorátu

Václav Oliverius, ředitel slévárny, 1938–1941

Vladimír Tombo, disponent slévárny, 1941–24. 4. 1944

Johann Sedláček, německý občan, starosta pro levou část, 1943–1945

Bohumil Šípek, účetní z Týnce, starosta pro pravou část, 25. 4. 1944–9. 5. 1945

Od 1. 4. 1943 z nařízení německých úřadů došlo k rozdělení Týnce na dva sa-

mostatné celky. Levobřežní část spadající do německého území vojenského cvičiš-

tě „SS Truppenübungsplatz“ byla odtržena a měla vlastní správu. Od 1. 12. 1943 

byly již vedeny obecní doklady levobřežní části odděleně. 

Předsedové místního národního výboru po osvobození v roce 1945

Josef Štěpán, Týnec, 10. 5. 1945–11. 9. 1945

MU Dr. Václav Merkl, lékař z Týnce, 11. 9. 1945–5. 4. 1946, na funkci rezignoval 

Ema nuel Dvořák, Týnec, zastupoval nemocného 

MUDr. Merkla, 5. 4. 1946–30. 6. 1946

Jan Holeček, zaměstnanec Metazu, Týnec, 30. 6. 1946–1949 

Jan Lomoz, zedník z Týnce, 1949–1960

Miroslav Berka, přednosta železniční stanice Týnec, 1960–1962

Václav Kokštajn, Týnec, 1962–1964

Josef Barek, pracovník ONV, Zbořený Kostelec, 1964–1967 

Mir oslav Berka, přednosta stanice, Týnec, 1967–1969, odvolán z funkce po 

srpnových událostech 1968 

Předsedové městského národního výboru 

Jan Holeček ml., soustružník z Metazu, Týnec, 1969–1976

Boh umil Souček, výr. nám. Metazu, Týnec, 1976–1989, z funkce přinucen po 

listopadové revoluci 1989 odstoupit
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Prvý starosta obce Týnec 
nad Sázavou Ludvík 
Štros (1923–1931)

Uprostřed zastupitelů obce druhý týnecký starosta Jan Zoula (1931–1938)

Bohumil Šípek, starosta 
ob ce z konce období 

protekto rátu (1944–1945)

Prvý starosta z doby protektorátu Václav Oliverius (1938–1941), druhý zleva

MUDr. Václav Merkl, 
předseda MNV 

(září 1945–duben 1946)
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Starostové města po listopadové revoluci 1989

Miroslav Berka, důchodce, Týnec, 1989–1994

Zde něk Březina, počítačový odborník z Týnce, 

1994–současnost (volební období do roku 2006)

Jan Holeček ml., předse-
da MěNV 1969–1976

Bohumil Souček, předseda MěNV (1976–1989) při otevření sportovního 
areálu v Náklí v roce 1978 (prvý zprava)

Zdeněk Březina, 
starosta města od roku 1994

Jan Holeček, předseda 
MNV (1946–1949)

Jan Lomoz, předseda 
MNV (1949–1960)

Josef Barek, předseda 
MNV (1964–1967)

Miroslav Berka, předseda 
MNV (1960–1962, 1967–
1969, starosta 1989–1994)
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KRONIKY A KRONIKÁŘI 
Ladislav Žížala

Nejstarší obecní kronikou, psanou převážně kaligrafickým písmem vzděla-

ným písmákem, je v dnešní obci Týnec „Pamětní kniha místní obce Krusvičanské 

z roku 1885“. I když na štítku knihy je uveden rok 1885, významné události jsou 

zachyceny od roku 1850, kdy se konaly první volby do obecního zastupitelstva 

obce Krusvičanské. Pozdější zápisy z konce 19. a začátku 20. století již nejsou vždy 

tak precizní, někdy písmem, jindy slohem nebo češtinou a jsou také skoupé obsa-

hově. Ale i tak zachycují řadu důležitých okamžiků života obce, té prvé od roku 

1850, ale i té druhé po roce 1922, když obec Krusvičanská byla rozdělena na tři 

samostatné obce Krusičany, Týnici a Chářovice. Obsahově je velice zajímavý zápis 

do kroniky po skončení 1. světové války, zachycující krušný život ve válečných 

letech 1914–1918, podepsaný Václavem Pešatou. Jednalo se zřejmě o krusičanské-

ho hospodáře z čp. 4.

Prvý kronikář se bohužel nikde nepředstavil ani své záslužné dílo svým pod-

pisem neukončil. Ale jedna stopa směřující k autorovi se přece jenom objevila. Při 

pročítání starých zápisů z jednání obecní rady krusvičanské z 2. poloviny 19. sto-

letí, uložených v benešovském okresním archivu, se písmo podpisu jednoho rad-

ního sklonem, charakterem písma a psaním jednotlivých písmen podobalo písmu 

kronikáře. Jednalo se o podpisy dlouholetého starosty této prvé obce zahrnující 

oblast Krusičan, Podělus, Chářovic, Týnce, Hrusic a Dunáviček Františka Doleža-

la, rolníka z Krusičan čp. 9.

František Doležal zastával úřad starosty obce v letech 1870–1890, v roce 1873 

byl ustanoven předsedou Místní školní rady v Týnci a roku 1882 zvolen do výbo-

ru zastupitelstva soudního okresu Neveklov. V září 1888 byl znovu zvolen staros-

tou, ale tříleté volební období již nedokončil, zemřel v říjnu 1890 ve věku 49 let. 

Domněnku, že kronikářem byl skutečně pan Doležal, dokládá i skutečnost, že po-

slední zápisy psané výše uvedeným charakteristickým písmen končí rokem 1890, 

tedy v době před jeho smrtí.

Zákonem z 3. 1. 1920 č. 80 Sb. zákonů a následným prováděcím nařízením 

z roku 1921 byla obcím uložena povinnost pořídit pamětní knihu, ustavit kroniká-

ře a sestavit zvláštní letopiseckou komisi. Prvým kronikářem obce Týnice se stal 

dne 27. 8. 1923 Stanislav Karas, učitel týnecké obecné školy. Členy letopisecké ko-

mise byli jmenováni František Půlpán, řídící učitel, Jindřich Micka, mlynář a Petr 

Veselý, soukromník. Provádění zápisů do obecní pamětní knihy se Stanislav Karas 

věnoval 9 let.

Od srpna 1932 se ujímá funkce kronikáře opět učitel týnecké obecné školy 

Antonín Vendr. Jeho činnost a nejen jeho, ale všech kronikářů v českých zemích 

byla přerušena po obsazení Čech a Moravy německými okupanty. Výnosem ze 

dne 21. 10. 1940 bylo nařízeno kroniky uzavřít. Byl to další krok k potlačení národ-

ního a vlasteneckého cítění lidu na okupovaném území. V Týnci se dne 8. listopa-
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du 1940 zavřela pamětní kniha na téměř pět let. V roce 1945, po porážce hitlerov-

ského Německa a osvobození naší země, se Antonín Vendr k pamětní knize vrátil 

a neopustil ji dalších dlouhých 18 let. V roce 1963 se se zapisováním pamětí Týnce 

rozloučil v pamětní knize zasvěceným vyprávěním o historii své milované obce. 

25. srpna 1965 umírá ve věku 73 let. Pomineme-li výluku v době 2. světové války, 

pak se vedením pamětní knihy zabýval 31 let.

Nový kronikář vzešel opět z týneckého učitelského sboru. Stal se jím v roce 

1964 fundovaný učitel dějepisu a znalec týnecké historie Miroslav Šafrata. V úvo-

du ke své kronikářské práci představil svoji osobu. Narodil se 5. 11. 1925 v Lukav-

ci v pelhřimovském okrese. Studoval na Gymnáziu v Pelhřimově, které bylo v ro-

ce 1941 Němci uzavřeno. Pokračoval tedy ve studiu na obchodní akademii, odkud 

byl ale jako živel nespolehlivý a Velkoněmecké říši nepřátelský ze studia vyloučen 

a zakázáno mu další studium. Vyučil se zámečníkem. Po válce středoškolská stu-

dia dokončil a zapsal se na Karlovu univerzitu. Ještě při studiu začal učit v pohra-

niční obci Hrdlovka. Pedagogické vzdělání dokončil dálkově v roce 1950. Od 1. 11. 

1954 nastoupil na Základní školu v Týnci. Po celý svůj život se věnoval studiu a po-

znávání týnecké historie, byl aktivním členem vlastivědného kroužku, věnoval 

se kulturní činnosti v obci a má obrovskou zásluhu na prosazení archeologické-

ho výzkumu týneckého hradního areálu Archeologickým ústavem akademie věd. 

Sám se svojí fyzickou pomocí podílel na odkrývání základů hradního paláce (mo-

numentální románské architektury) a slovanského pohřebiště. V roce 1987 po 23 le-

tech psaní kroniky se s prací kronikáře rozloučil posledním zápisem: „V životě 

Učitel p. Karas, prvý kronikář týnecké obce (1923–1932)
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všechno jednou začíná a také končí. V roce 1964 to bylo poprvé a o vánocích 1987 

píši tento zápis poslední. Slovo „poslední“ bývá někdy smutné, ale ... Do budou-

cích věků přeji všem, co do kroniky nahlédnou, pohodu, klid a mír, zdraví a spous-

tu věrných přátel, chuť do života a radost z práce, z dětí, z vnuků, lásku v rodině 

a úctu k moudrým lidem dobré vůle. Kronikář Miroslav Šafrata“. Dožil se ještě 

svobodného života této země po listopadové revoluci 1989, ale nebylo mu souzeno 

jej dlouho užívat. Zemřel ve věku 65 let 19. 2. 1990.

Rozhodnutím MěNV byla v říjnu 1988 jmenována kronikářkou JUDr. Blan-

ka Dalibová. Narodila se v Týnci, kde vychodila základní školu, po absolvování 

Gymnázia Benešov vystudovala práva na Karlově univerzitě. Vedení pamětní kni-

hy se věnovala pouze jeden rok do pohnutých listopadových dnů roku 1989.

Dne 31. května 1990 se ujímá vedení městské kroniky paní Věra Nohejlová. 

Měla dopsat vše to, co se v obci od listopadu roku 1989 dělo do konce roku a zejmé-

na významné změny ve vedení města. Je na škodu věci, že půl roku nikdo podstat-

né události, které znamenaly revoluční převrat v naší zemi a současně i v obci, 

průběžně nezaznamenával. Paní Nohejlová psala kroniku do roku 1992. 

S velkým rozmachem se pustil do psaní kroniky nový kronikář, bývalý před-

seda MěNV a od roku 1990 do listopadu 1994 starosta města Miroslav Berka. Se 

znalostí věci zaznamenal všechny události v obci od roku 1993 do roku 1999. Jeho 

kronikářskou činnost zastavila choroba, která jej trápila už v posledním roce jeho 

starostenství. Mysl byla sice schopná pracovat, ale ruka odmítala psát. Svou život-

ní pouť ukončil dne 28. července 2001.

Antonín Vendr (první zleva sedící), druhý týnecký kronikář (1935–1962)
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Město mělo potíže s obsazením funkce kroniká  ře. 

Dva roky nikdo kroniku nepsal, až se podařilo přesvěd-

čit paní Emu Bartůškovou, aby se kroniky, do doby 

obsa zení tohoto místa novým kronikářem, ujala. Dlou-

holetá pracovnice v oblasti kultury v Be nešově a v sou-

časnosti redaktorka městského časo pisu Týneckých 

listů, znalá událostí a poměrů v ob ci, se svého úkolu 

dobře zhostila. Zapsala události za léta 2000 a 2001.

Na vyhlášený konkurs kronikáře se v roce 2002 při-

hlásil mladý týnecký občan Ing. Roman Smutný. Po 

dvou letech však této činnosti zanechává.

A opět vypisuje město konkurs. V roce 2004 je při-

jat za kronikáře obce Petr Kastely, zaměstnanec místní železniční stanice.

Pan učitel Šafrata
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PŘEHLED FARÁŘŮ
František Šípek

Fara byla obnovena v r. 1722.

Přehled farářů v Týnci nad Sázavou

1360–1380 Matěj

1380–1399 Přibík z Blatné

1399–1400 Kuneš, dříve farář v Bělici

1400–1415 Jiřík z Ostromeče

1415  Mořic z Týnce

1415–?  Oldřich, dříve farář v Keblově

1540–?  Jan z Chotěboře

 do r. 1623 byl kostel obsazován kališnickými kněžími a poté admi nistrován kato-

lickým farářem z Benešova (do roku 1722) 

1722–1728 Václav Vojtěch Spálenský

1728–1731 Jan Šimon Štoček

1731–1735 Václav Vojtěch Pátek z Wisenfeldu

1735–1743 David Ferdinand z Kelsbergu

1743–1771 Jan Michael Hlaváč

1771–1772 Jan Petrášek

1772–1778 Václav Brunzlík

1778–1790 Maxmilián Boček

1790–1819 Josef  Koutný

1819–1833 Josef Löwl

1834–1838 František Babor

1839–1854 Jan Řídký

1855–1871 Jan Pelz

1871–1882 Filip Burgerstein

1883–1898 Karel Šoulavý

1899–1903 František Vaněček

1903–1921 Vojtěch Kašpárek

1921–1948 Václav Levora

1948–1963 Jindřich Juráš

1963–1985 František Tlapa

1985–1995 fara nebyla obsazována

1996–2006 Zbygniew Bukowski
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POVĚSTI A LEGENDY

Lidová pověst o zlatém pokladu na hradě Zbořený Kostelec

Podle vyprávění týneckého železničáře Rudolfa Bažila, zapsaného panem Stejskalem, 

volně zpracoval Ladislav Žížala

V dávné minulosti měl v držení hrad Kostelec mocný a bohatý rytíř. Území, 

které spravoval, dělila řeka Sázava na dvě části – jižní část na levé straně řeky po-

zůstávala z polí a pastvin, obhospodařovaných jeho poddanými, hornatou část 

severní za hradem pokrývaly hluboké lesy, zachované do dnešních dnů.

Kostelecký pán měl tři dcery. Když dospěly ve sličné panny, dohodly se navzá-

jem, že každá z nich se poohlédne po jednom z panských služebníků, s kterým se 

do roka zasnoubí. A na čem se domluvily, to také uskutečňovaly. Čím silnější však 

byla jejich tajná láska se zvolenými mladíky, tím více přestávala být tajnou. Nezku-

šené panny neuvážily, že nic na světě nemůže být tak utajeno, aby nebylo jednou 

odhaleno.

Když se to dověděl i jejich otec, velice se rozezlil, navždy se jich zřekl a z rodné-

ho hradu je vykázal. Nemohl přece připustit takovou pohanu svého rodu, aby jeho 

vznešené dcery vstoupily do stavu manželského s pouhýni dvorními služebníky. 

Hluboce raněné sestry otcovou křivdou s pláčem opustily svůj domov. V oblečení 

prostých venkovských žen pak našly práci v jedné vesničce sousedního panství. 

Do domova, do hradu nad řekou, se vracely už jen ve vzpomínkách.

Dlouho si lidé v podhradí a širokém okolí vyprávěly o zlém činu svého pána. 

Stalo se pak, že do roka od vyhnání dcer hradní pán zemřel. Bylo to na počátku 

kruté doby pro celou českou zem. Všude se šířily nepokoje, zemí táhla cizí vojska 

a ozbrojené družiny lapků, kteří vraždili, pálili a loupili. Cizí hordy přitáhly i ke 

Kostelci a to byl konec slavného hradu. Posádku hradu vyhladověly, přemohly, 

hrad vypálily a pobořily. Po těchto událostech mu připadl název Zbořený Kostelec.

Sotvaže utichly boje v okolí hradu, lidé se začali vracet do svých domovů. Do 

svého domku na břehu řeky se vrátil i starý převozník Matouš s ženou a dospě-

lým synem Jakubem. Hned ale příští rok po návratu postihla lid v podhradí další 

pohroma. Po kruté zimě přišly jarní záplavy, jakých nikdo nepamatoval. Rozbou-

řená voda řeky brala vše, co jí stálo v cestě. Za oběť živlu padl na pravé straně pan-

ský mlýn, na levé straně kry rozbořily kostelík, domky osadníků a pobořen byl 

i dům převozníka. Voda zaplavila hřbitov u kostela, odnesla převozníkovu loďku, 

odnášela zvířata, ploty a lidé ve zmatku prchali, aby zachránili holý život. Starý 

Matouš těžce nesl tuto životní zkoušku a krátce po povodni zesnul. A před začát-

kem zimy pochoval Jakub i svoji matku.

Jakub nereptal na osud a trpělivě jej snášel. Začal opravovat své obydlí a po-

stavil i novou pramici a pokračoval v práci svých rodičů. Pravda je, že byl na vše-

chno sám a v chalupě samotnému bylo smutno. Jednou na podzim stála na břehu 
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u přívozu stará bělovlasá žena. Mladý převozník babičku pozdravil, a když viděl, 

že se třese zimou, pozval ji do chalupy trochu se ohřát. Stařence se líbila světnice 

a pochválila mladíka za čistotu a pořádek. „A kde máš rodiče?“ otázala se. Jakub 

odvětil, že se s nimi už v loňském roce na věky rozloučil a že žije sám. „A až smu-

tek z odchodu rodičů přebolí, chtěl bych si do domku přivést hodnou ženu“, dodal. 

„Jsi hodný chlapec a ráda ti pomohu. Lidé mi říkají vědma a bydlím ve vsi dvě míle 

proti proudu. Kdybys potřeboval pomoc, přijdi za mnou“. Poděkovala, rozloučila 

se a odešla.

Přišlo opět jaro. Když jednou o májovém večeru odpočíval Jakub před svojí 

chalupou, zahlédl na protějším břehu procházet se tři postavy. Myslel si, že jde 

o pocestné, kteří chtějí na druhou stranu řeky. Skočil do loďky a jel jim vstříc. Do-

razil k druhému břehu a uviděl tři překrásné dívky. Pozdravil je, ale tajemné pan-

ny zmizely jako přelud. Jakub neřekl o své příhodě nikomu ani slůvka, ale sám na 

ni musel stále myslet. Ve dne tvrdě pracoval a v noci snil o krásných dívkách. 

Když už byl na konci svých sil, odebral se do sousední vesnice požádat o radu 

stařenku vědmu. Již předem věděla, co ho k ní přivádí. „Vím, co tě trápí a poradím 

ti,“ pravila a pokračovala „každého roku se stane, že vyhnané tři dcery kostelec-

kého pána se vrátí k rodnému hradu na loučku pod ním, kde si v dětství hrály, 

trhaly kvítí a snily o svých láskách a vzpomínají na svá šťastná dětská léta.“ Sta-

řenka se odmlčela a po chvíli dodala: „Letošní máj se chýlí ke konci. Dnes v noci 

vstoupí měsíc do úplňku. Vezmi si ode mne tuto posvěcenou křídu, a až slunce 

zapadne, vyjdi na kvetoucí palouk a křídou opiš na zemi velký kruh. Neodcházej 

a skryj se a zůstaň do půlnoci. Až se objeví tři sestry, jednu z nich si vyvol, beze 

slova ji uchop v pase a postav do kruhu.“

Mladý převozník učinil všechno tak, jak mu stařenka poradila. Když jednu 

z dívek uchopil a do kruhu postavil, sama k němu počala hovořit. „Sňal jsi ze mne 

otcovo prokletí, ráda s tebou odejdu do tvého domu a stanu se tvou ženou. Proto-

že jsi poslechl rady stařenky vědmy, mohu ti prozradit své jméno. Jmenuji se Alena 

a jsem nejstarší ze svých sester. Ale jedno mi musíš slíbit, že mě vždy a ve všem 

poslechneš. Jsem sice mladá, nejsem však nevědomá ani nezkušená a rozhodně ne 

chudá. Když nás otec vyhnal z domu, naše matka na nás nezanevřela a uchovala 

pro nás dědický podíl. Byl rozpočítán na tři díly a je ukryt na hradě na třech růz-

ných místech rozbořeného paláce. Až budeme svoji, odebereš se na hrad a přine-

seš můj díl pokladu, který je nám přisouzený.“

„A odkud to všechno víš?“, tázal se Jakub. 

„Stařenka vědma nám vše řekla, je to naše dlouholetá starostlivá chůva. Když 

byl otcův hrad obléhán, za noci tajně utekla, a tak si zachránila život. Našla nás 

a vyřídila matčiny vzkazy o ukrytém pokladu. A mé sestry se nyní o ni také po-

starají, aby v klidu, než odejde na věčnost, dožila svůj život.“

Alena s Jakubem oslavili tichou svatbu a začali společný život. Na přání své 

ženy odešel Jakub do rozvalin hradu a začal na udaném místě hledat Alenin díl 
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pokladu. Poprvé neuspěl, poklad nenalezl ani druhého dne, až teprve třetího dne 

se na něho usmálo štěstí. Po celodenním bourání hradního zdiva, pevného jako 

skála, objevil při severozápadním nároží palácové stěny vyzděnou skrýš. Stála 

v ní dubová máselnice okovaná stříbrem, plná zlatých dukátů nejlepšího ražení. 

Za polovici věna si mladí manželé koupili větší hospodářskou usedlost souse-

dící s jejich převoznickou chalupou. V radostné práci ubíhalo jejich společné žití, 

a když se jim narodil potomek, nebralo jejich štěstí konce.

Když bylo malému synkovi sedm let, na polích okolo Kostelce dozrála bohatá 

úroda. Jakub se postaral, aby ani zrno nepřišlo nazmar a pracoval od rána do ve-

čera. Zbývaly odvézt poslední mandele pšenice a vše bude pod střechou. Byl letní 

horký podvečer, od západu se k vesnici blížily těžké černé mraky, věštící bouři 

a déšť. Alena s obavami pozorovala temnou oblohu a varovala muže: „Nejezdi na 

pole, bouře je neodvratná a živly neznají slitování. Poslechni mě, vždycky jsem ti 

dobře radila!“ Jakub odvětil, že by byl špatným hospořádem, kdyby poslední zby-

tek úrody včas neuklidil. Když už měl všechno obilí naloženo, sjel náhle z oblohy 

ohnivý blesk a v jediném okamžiku připravil o život koně i hospodáře.

Nešťastná Alena, jindy tak moudrá a prozíravá, propadla zoufalé bezradnosti. 

Neunesla tíhu osudu, který ji potkal. Vzala do náruče svého synka a vystoupila 

s ním na sráz nad řekou, kterému se odjakživa říkalo Krkavčí skála. Ještě jednou 

se podívala přes řeku do míst nad Kostelcem, kde skončila životní pouť milované-

ho muže a zlomena neštěstím, které je potkalo, skočila i se synem do hlubiny sá-

zavské vody.

Legenda o jeptišce

Podle Ely Reitingerové volně zpracoval Ladislav Žížala

Dnes již jen nejstarší obyvatelé pamatují, kterému místu v Týnci se říkalo Pod 

jeptiškou. Článek ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka praví, že je to 

místo pod skalkou při ústí Janovického potoka do Sázavy. Název pochází od ob-

razu jeptišky namalovaného na skále a dlouhou dobu patrného. Okolo roku 1890 

byla prý ve vodě Sázavy pod skálou nalezena utopená žena, oblečená do řeholní-

ho šatu jeptišky. Podle vyprávění Poděluských šlo o děvče z jejich vesnice. Rodiče 

jí prý nedovolili provdat se za jejího milého a ona na protest, nebo aby zapomněla, 

vstoupila do kláštera. Láska však byla silnější a nešťastná dívčina raději zvolila 

smrt než život bez milovaného. Obraz na skále údajně zhotovil malíř, který v té 

době pracoval v kostele sv. Kateřiny v Chrástu. Vyprávění o nešťastné lásce na ně-

ho tak zapůsobilo, že se rozhodl na paměť utonulé vymalovat na skále postavu 

jeptišky.

Dávno se již okolo skalky pod „Janečkovou vilou“ nechodí, pěšina zkracující 

pěším z Týnce do Podělus cestu je zarostlá bujnou vegetací a samotná skála je 

pokryta vrstvou mechu a dávno táké zmizela samotná malba. Ale že tam skuteč-
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ně byla, mohou dosvědčit očití svědci. Mezi ně patřila i Ela Reitingerová, která ve 

svém mládí často do Podělus z Týnce chodila a vzpomínala, jak ji obraz přitahoval 

svojí tajemností a smutným příběhem.

Nalezená socha 

Ladislav Žížala

Zpracováno podle „Dějepisného obrázku Alojse Dostála“, otištěného v Marián-

ském kalendáři z roku 1898.

Po tak zvaných náboženských válkách byly v Čechách velice zlé poměry. Sta-

vení vesnic byla opuštěná, některá vypálená, mnohé vesnice srovnány se zemí, 

hrady rozbořeny a obyvatelstva někde ani ne desetina.

Tejničtí osadníci, až na malé zbytky převážně katolického vyznání, neměli pl-

ných sto roků svého duchovního správce a byli rádi, když je v roce 1623 opustil 

poslední farář kališnický.

Obyvatelstva bylo málo a těžce se vzpamatovávalo z utržených ran ve válkách 

švédských, německých a husitských. Po mnohém rodu nebylo ani památky a je-

nom zbořeniště domu nebo neobdělané pole připomínalo jeho jméno. Jiní se vy-

stěhovali a už o nich nikdo nikdy neslyšel. Ti, kteří přežili a zůstali, shromažďova-

li se kolem občana Víta Strnádka, který sousedy těšil, povzbuzoval a nabádal, aby 

na mysli neklesali a do budoucna hleděli srdnatě a odhodlaně a doufali v pomoc 

Boží. A podařilo se mu mnohé zachránit a v Tejnici udržet, když se chtěli vystěho-

Jeptiška pod Janečkovou vilou (foto J. Mlejnský)
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vat jinam. „Nedáme zahynouti městu našemu“, říkal, „kdyby z něho pouhá ves-

nička zbyla, vytrváme věrně na zděděné půdě. Byli bychom špatnými sousedy 

a vlastenci, kdybychom nechtěli něco vytrpěti pro rodné město a zemi těžce posti-

ženou“.

A jeho slova účinkovala. Většina sousedů zůstala, počali opravovat své chalu-

py, obdělávat zanedbaná pole a vysazovat zahrady. Páni z Konopiště, jimž Tejnice 

i po pádu Adama Hodějovského na Neštětické hoře patřila, pomáhali poddaným 

radou i skutkem, ale co vše to bylo platné, když dělného lidu bylo málo. Vrchnost 

by i zadarmo přepouštěla polorozbořené domy a opuštěná pole, ale nikdo nepři-

cházel.

Vít byl nejen jako prorok, který věštil lepší budoucnost, ale jako zkušený muž 

byl svým sousedům dobrým rádcem a přítelem, který dokázal v rozličných zále-

žitostech pomoci. Byl už řadu let vdovcem a přežil i své děti. Žil na chalupě u své-

ho vnuka Karla, řemeslníka, a vedl mu malé hospodářství. Neměl daleko k osm-

desátce, ale nemohl vydržet bez práce. Pomáhal na poli i v domě, zdraví mu i přes 

kruté životní rány sloužilo, a tak jen prosil Boha, aby byl ještě dlouho při životě 

zachován a mohl být svým sousedům nezvoleným vůdcem, rádcem a povzbuzo-

vatelem.

Ačkoliv Tejnice už před rokem 1350 měla svého faráře, později i kaplana, byla 

nyní bez duchovního správce. Strnádek často sám vedl pobožnosti v kostele apo-

štolů sv. Šimona a Judy, neboť benešovslý děkan, který spravoval mnoho osiřelých 

osad v širokém okolí, přijížděl jen občas. Vít byl dobrým zpěvákem, z minulých 

dob si uchránil kancionál, měl mnoho modliteb psaných i tištěných a vládl zvuč-

ným hlasem. A když na konci pobožnosti kostelem zněla jím zpívaná krásná sta-

ročeská píseň „Svatý Václave“, vyzývající českého patrona, aby nedal zahynouti 

národu svému, aby chránil přítomné i budoucí, i mnohým vážným mužům v kos-

tele se kalil zrak.

Když sousedé své domky opravili, pole obdělali do té míry, že jim poskytova-

la obživu, na Strnádkův podnět obrátili svůj zřetel k chrámu Páně. Stál, postaven 

katolíky, od pradávných časů v Tejnici na mírném návrší, jako památník blahých 

i těžkých dob minulých. Chrám byl pustý, beze všech obrazů, soch a jiných ozdob. 

Strnádek se staral o to, aby byl vybaven tím nejnutnějším a domu Božímu se podo-

bal. Byly kupovány obrazy i sochy, před delší dobou zakoupeny již i zvony a jejich 

hlas zněl nad okolní krajinou. V chrámu zůstalo na hlavním oltáři jedno místo, na 

kterém stávala socha Bohorodičky, kališníky odstraněná. Na zakoupení nové se 

však, i přes Strnádkovu šetrnost, peněz nedostávalo. Jeho pokladnička byla častěji 

prázdná než plná, tu potřeboval vypomoci vnuk, tu sousedé. „Však nám Bůh vypo-

může“, utěšoval sebe i sousedy, „co nezmůžeme my, to doplní naši potomci“. Ani 

úroda v tom roce nebyla taková, jak si přáli a byli rádi, že sklidili aspoň tolik, aby 

zajistili obživu do příští sklizně pro sebe a svoji rodinu. A tak místo na oltáři pro 

Pannu Marii zůstávalo dále prázdné. Přišly dlouhé zimní večery a to byl čas na 

sousedské besedy, na Strnádkovo předčítání. Aby mu lépe ubíhal čas, pustil se do 
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vyřezávání potřeb pro domácnost. Byl v tom oboru opravdu mistrem a sousedé 

jeho zručnost obdivovali. Jednoho večera při vyprávění o týneckých pánech se jej 

sousedé ptali, co pěkného vytváří. „Jenom si tak hraji“, odpověděl stařec, „kdyby-

chom přece jenom sošku koupili, dělám pro ni skříň“. Pak všem oznámil, že na 

Vánoce přijede kazatel z Prahy, který je v této době na návštěvě v Benešově a může 

na venkově vypomoci službami božími. Kazatel skutečně do Týnce dorazil, slou-

žil půlnoční i denní mše a tejničtí měli jediné přání, aby v Týnci zůstal. Bohužel to 

nebylo možné, kněží bylo málo a i řada daleko větších farností byla bez faráře. 

Když zima ustávala, byl Strnádek se skříní hotov, natřel ji, zasklil a postavil v kos-

tele na oltář. 

Zima byla v tomto roce dlouhá, led na Sázavě stále držel a také sněhový pří-

krov na polích ubýval velice pomalu. Lidé bydlící u řeky úzkostlivě vyhlíželi k ře-

ce, neboť věděli, co dovede náhlé tání sněhu s řekou udělat. Před velikonočními 

svátky se náhle oteplilo a začalo pršet. Hladina řeky se začala zvedat, ledy pukaly 

a za ohromujícího hluku se valily korytem řeky. Kry narážely na pilíře mostu 

a nebýt obětavých lidí, kteří je uvolňovali, most by to nevydržel. Celou noc trval 

boj s řekou a teprve k ránu si mohli oddychnout, když voda začala opadávat. Od-

cházeli do svých domovů, jenom Strnádek zůstával a ponuře hleděl na mohutný 

říční proud, zbytky ledu, kusy dřev a dokonce i dřevěné trámy.

Obloha se po deštích vyjasnila a na východě vyšlo jarní slunce. Vítův zrak na-

jednou upoutal zvláštní předmět nalézající se na jedné kře. Nejprve pomyslel na 

nejhorší, na ledu snad leží utopené děcko. Když však kra připlula blíže, nemohl 

uvěřit svým očím, byla to socha Sedmibolestné Rodičky Boží. Nedbal studené 

lázně a skoky po plovoucích krách, které se na chvilku zastavily, se dostal k soše. 

Mezitím se ale ledy znovu hnuly a na skákání po nich zpět nebylo ani pomyšlení. 

„Strnádek se topí“, rozlehlo se vesnicí. Muži přispěchali s háky a žebříky, podařilo 

se jim kru zadržet, přitáhnout ke břehu, položit žebřík a zmáčený a vysílený Str-

nádek drže sochu vylezl na břeh. „Tu nám sám Bůh posílá“, zvolal na sousedy. 

Ženy sochu osušily, přinesly hedvábné fěrtochy na zhotovení nových šatů, jedna 

sousedka věnovala soše svoje korále a další přinášely jiné ozdoby. Vít změřil skříň, 

kterou v zimě pro sochu zhotovil a zjistil, že se hodí znamenitě. Bylo dohodnuto, že 

socha zůstane u Strnádka v chalupě, která stála nedaleko řeky, že ji opraví a o nej-

bližší neděli bude slavnostně přenesena do chrámu. 

Když se v neděli ráno rozhlaholily tejnické zvony, kdekdo v širém okolí už 

věděl o podivné události, která se v Tejnici udála. Nikdo nechtěl při této slavnost-

ní chvíli, která se neopakuje každý den, chybět. Lidé, svátečně oblečeni, dorazili 

po rozmáčených a bahnitých cestách do svého chrámu, který byl uklizen, hořely 

svíce a lampy, naplněné sousedkami darovaným máslem. Za zvuku zvonů vyšel 

průvod věřících z kostela ke Strnádkovu domu a odtud pak zpět. V čele kráčel 

svátečně oblečený Strnádek a za ním nesly na nosítkách čtyři družičky sochu Bo-

horodičky oděnou do bleděmodrého šatu, sám Strnádek jí zavěsil na hrdlo lesklý 

grošík, který pocházel ještě z lepších časů, kdy v Čechách bylo dost peněz a blaha 
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pozemského. Za zpěvu nábožných písní došel průvod zpět do kostela, kde byla 

soška postavena na oltář do skříně, kterou již dříve zbožný Strnádek o zimních 

večerech zhotovil.

Po skončení bohoslužby oznámil přítomným, že zítra se vydá na cestu naho-

ru podél Sázavy, aby se přeptal, komu soška chybí a kde do Sázavy spadla. A jak 

řekl, tak také učinil. Když se dlouho nevracel, začali se sousedé strachovat o jeho 

život. Cesty podél řeky byly po jarní povodni jen obtížně schůdné a stále se krajem 

potulovaly loupeživé bandy. Domnívali se, že mohl utonout v řece, jejíž proud byl 

stále silný, a protože měl u sebe i něco peněz na eventuální zaplacení sošky, mohli 

Průvod prošel celou Tejnici, zastavil se na chvíli na tom místě, kde byla socha nalezena a pak se bral do 
kostela
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jej lapkové zabít. Když už se chtěli za svého Víta začít v kostele modlit, ozvaly se 

na konci vsi radostné výkřiky “Vít, náš Vít se vrací!“ Strnádek prošel řadu vesnic 

a teprve v Ledči zjistil, že socha je od nich. Stála tam na mostě přes Sázavu už 

mnoho let. Věnoval ji jakýsi občan, ale jeho rodina ve válkách vymřela, a tak pa-

třila městu. „Když jsem jim vyprávěl, jak jsme se o sochu postarali, že už stojí 

v našem chrámu, rozhodli konšelé Ledče, že nám ji darují a vše písemně stvrdili.“ 

A zdálo se, že Maria Panna přinesla do Tejnice požehnání a štěstí. Lidé žili 

spokojeně, pečlivě obdělávali půdu, začali provozovat řemesla, ale k bývalé slávě, 

na město, se už obec nepovznesla. Strnádek ještě několik roků hospodařil, vedl 

pobožnosti, ale předzpěvoval už jeho vnuk Karel. Jeho život zhasl v tejnickém 

kostele. Když dokončil úklid, padl před hlavním oltářem mrtev. Poslední mši za 

zesnulého sloužil sám benešovský děkan. Nenaplnilo se však poslední přání ze-

snulého, aby tejnická farnost měla ještě za jeho života svého duchovního správce. 

K tomu došlo až po patnácti letech, když Jan Josef z Vrtby, nejvyšší purkrabí a pa-

tron chrámu, Tejnici vlastním farářem opatřil. 

Dodatek autora k Nalezené soše

Říká se, že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. V knize Dr. Anto-

nína Podlahy z roku 1907 Posvátná místa království českého se v kapitole 13 Tej-

nice nad Sázavou o týneckém farním kostele na straně 197 říká:

„Bezprostředně u hlavního oltáře byl oltář, na němž byla socha ze dřeva řeza-

ná P. Marie Bolestné. Socha ta vytažena byla roku 1700 dne 10. dubna ze Sázavy 

neporušená z prostřed ledových ker u vesnice Kostelec od Víta Strnádka. Stávala 

prý na mostě v Ledči. Hrabě Jan Josef z Vrtby a matka jeho dali ji r. 1721 vyzdobiti. 

Nad sochou byl latinský nápis, který o tom zprávu podával.“ A v knize pak násle-

duje latinské znění tohoto textu. 

Od starousedlíků ze Zbořeného Kostelce se můžete také dovědět, že na Cho-

cholouškově statku se dlouho říkalo u Strnádků. A Strnádek je hlavní osobou 

uvedeného dějepisného obrázku, i když událost v něm líčená byla přenesena do 

samotného Týnce.
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První písemná zmínka o Týnci nad Sázavou je z r. 1318, ale jeho kořeny jsou 

podstatně starší, jak dokazuje nejen románská rotunda z 2. poloviny 11. století, ale 

i hranolovitá věž a zbytky hradního paláce z doby kolem r. 1200. Archeologické 

nálezy v okolí pak posouvají počátky osídlení Týnecka až do neolitu a eneolitu.

Týnec byl v době raného středověku důležitou obchodní zastávkou, duchov-

ním, obranným a snad i správním centrem pro nejbližší okolí. Předpokládá se, že 

byl původně součástí přemyslovských držav, později byl zastavován a od 1. polo-

viny 14. století byli jeho majiteli představitelé různých šlechtických rodů. Tím his-

toricky prvním byl Oldřich z Týnce z rodu pánů Medků z Valdeka, tím nejzná-

mějším a zároveň i posledním byl František Ferdinand d´ Este.

Nemalé proslulosti Týnec dosáhl za doby hraběcího rodu Vrtbů, protože se 

zde od konce 18. století do r. 1866 vyráběla a do rakouské monarchie i blízkého za-

hraničí vyvážela týnecká kamenina. Na průmyslovou tradici pak od r. 1842 navá-

zala přádelna bavlněné příze v nedalekých Brodcích. Také ona několikrát změni-

la majitele a byla uzavřena v r. 1936 jako důsledek celosvětové hospodářské krize 

a snahy fy. Mautner koncentrovat svoji výrobu do mateřského závodu v Náchodě.

Mezitím naštěstí v Týnci v r. 1931 vyrostla slévárna elektronu a šedé litiny, kte-

rá byla součástí Zbrojovky Ing. F. Janeček v Praze. Ing. František Janeček si chtěl 

po Baťově vzoru udělat z Týnce druhý Zlín, ale zmíněná krize jeho plány odsunu-

la, takže do r. 1939 stihl jen vykoupit množství pozemků na plánované stavby 

a v r. 1937 i bývalou brodeckou přádelnu.

Během 2. světové války se Týnec od r. 1942 stal rozdělenou obcí, protože levý 

břeh řeky Sázavy byl hranicí cvičiště zbraní SS Benešov. Vzhledem k významu 

slévárny a brodecké továrny pro válečné úsilí říše však nedošlo k jeho vystěhová-

ní. Příliv části vystěhovaných z okolních – levobřežních – obcí a totálně nasaze-

ných pak vytvořil předpoklady pro poválečný rozvoj Týnce do podoby průmys-

lového města. 

Do r. 1922 byl Týnec osadou nedaleké obce Krusičany. Za své osamostatnění 

vděčí nejen pracovitým občanům, povětšinou drobným živnostníkům, ale i želez-

nici, která jej od r. 1897 spojuje především s Prahou, a také stovkám turistů, kteří 

po ní přijížděli do malebného Týnecka na letní byt. Se silničním napojením na 

Prahu pomohl i 1. most postavený ve svobodné republice v letech 1919–1920, který 

byl nazván po prezidentu T. G. Masarykovi. 

Další rozkvět obce byl svázán s již zmíněnou „slévárenskou univerzitou“ 

a brodeckým závodem, jež byly v r. 1945 znárodněny a od r. 1949 fungují oba ne-

závisle na sobě. Zatímco se týnecká slévárna, dnes Metaz a. s., zcela osamostatnila, 

brodecká továrna zůstala součástí bývalé Janečkovy pražské centrály. V r. 1963 

pak do ní byla z Prahy přestěhována produkce světoznámého motocyklu Jawa 

(JAneček – WAnderer), který se začal vyrábět již v r. 1929.
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Od 1. 1. 1969 se Týnec nad Sázavou stal městem, které má v současné době se 

svými místními částmi – Brodce nad Sázavou, Chrást nad Sázavou, Chrást – sídliš-

tě, Krusičany, Pecerady, Podělusy, Zbořený Kostelec a nově i Čakovice na 5 300 oby-

vatel. 

Přestože již dávno ztratilo charakter prvorepublikové živnostenské obce, stále 

zde žije nezanedbatelné množství zručných, chytrých a společenských lidí, kteří 

se rádi, po vzoru svých předků (hasičský sbor a ochotnický spolek vznikly v ro-

ce 1899), sdružují do nebývalého počtu klubů, spolků, sdružení, oddílů a skupin, 

aby pospolu strávili svůj volný čas.

Nezbývá než doufat, že ať už Týnec a jeho okolí čeká v budoucnosti cokoliv, 

tyto rysy nevymizí z charakterů našich dětí ani dětí jejich dětí, jinými slovy, že si 

tváří v tvář pozlátku a nástráhám světa i v příštích dobách uchovají „zdravý sel-

ský rozum“ a lidskou soudržnost.
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Daniel Povolný 

Translation Marcela Krejčíková, David Brooker

The first written reference to Týnec nad Sázavou is from 1318, but its roots are 

substantially older, as evidenced not only by a Romanesque rotunda from the 

second half of the 11th century, but also a prismatic tower and the remains of a 

castle palace from around 1200. Archeological findings in the vicinity then push 

the beginnings of a Týnec settlement as far back as the Neolithic and Aeneolithic 

ages.

In the early middle ages Týnec was an important commercial stopping place, 

and a religious, defensive and perhaps also an administrative centre for the 

immediate vicinity. It is assumed that it was originally part of the Premyslid 

possessions; it was later built up and from the first half of the 14th century its 

owners were representatives of various lines of the nobility. The first, historically, 

was Oldřich of Týnec from the noble family the Medeks of Valdek; the most  well-

known, and also the last, was František Ferdinand d´ Este.

Týnec achieved not inconsiderable eminence during the time of the Vrtba 

counts because, from the end of the 18th century to 1866, Týnec stoneware was 

produced here and exported to the Austrian Monarchy and neighbouring foreign 

countries. A cotton yarn spinning mill then continued the industrial tradition 

from 1842 in nearby Brodce. It changed its owner several times and was closed in 

1936, as a result of the world wide economic crisis and attempts by the Mautner 

company to concentrate its production in the parent factory in Náchod.

Fortunately, in the meantime, an electron and grey cast iron foundry was built 

in Týnec in 1931, which was part of the Prague arms factory Zbrojovky Ing. F. Ja-

neček v Praze. Ing. František Janeček wanted to make Týnec a second Zlín after 

Baťa’s model, but the crisis already referred to postponed his plans, so that by 1939 

he had managed only to buy a number of plots of land for the planned buildings 

and, in 1937, the former Brodce mill.

During the Second World War from 1942 Týnec was split into, two because the 

south bank of the river Sázava was the boundary of a weapons training ground 

for the SS in Benešov. In view of the importance of the foundry and the Brodce 

factory for the Reich’s war effort, however, the town was never evacuated. An 

influx of some of those evacuated from neighbouring (south bank) settlements, 

and a general mobilisation of civilians for the war effort, then created the conditions 

for the post-war development of Týnec into something like an industrial town. 

Until 1922 Týnec was a settlement of the nearby municipality of Krusičany. For 

gaining its independence it was indebted not only to its industrious citizens, the 

majority of whom were self-employed tradespeople, but also to the railway which, 

from 1897, joined it above all to Prague, and the hundreds of tourists who afterwards 

came to the picturesque Týnec locality for a holiday flat. A road connection to 
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Prague was helped by the construction of the first bridge built in the free republic, 

during 1919 – 1920, which was named after President T. G. Masaryk. 

Another symbol of the town‘s rise was bound up with the previously mentioned 

‘foundry university’ and the Brodce factory, which were nationalised in 1945 and, 

from 1949, functioned independently of each other. While the Týnec foundry, 

today Metaz a. s., was made completely independent, the Brodce factory remained 

part of the former Janeček company‘s Prague headquarters. Then in 1963 production 

of the world famous motorbike Jawa (JAneček – WAnderer), which had already 

been manufactured since 1929, was transferred to it.

On 1st January, 1969 Týnec nad Sázavou became a town which, with its locali-

ties: Brodce nad Sázavou, Chrást nad Sázavou, Chrást housing estate, Krusičany, 

Pecerady, Podělusy, Zbořený Kostelec, and recently also Čakovice, at present has 

around 5,500 inhabitants. 

Although the character of a First Republic tradesmen’s town has long since 

passed, a not insignificant number of skilled, intelligent and sociable people still 

live here who, after the model of their forebears (a fire brigade and amateur theatre 

group had been founded in 1899), like to associate in an uncommon number of 

clubs, federations, associations, groups and sections, in order to spend their spare 

time together.

All that remains is to hope that, whatever may lie in store for Týnec and its 

surroundings now and in the future, these features do not disappear from the 

character of our children, nor from their children’s children. In other words, that 

face to face with the ups and downs of the world, as well as in the future, they 

maintain ‘their good common sense’and human togetherness.
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