Historie TC Senomaty
Vznik.
Na začátku 21. století existovala při restauraci „U Círů“ asi dvacetičlenná skupina lidí pod názvem
„Štamgasti sobě“, která pořádala různé akce, jako staročeské zabijačky, soutěže (ping-pong
s prkénkem na maso, minigolf, apod.), posezení s uzeným a s kytarou a jiné. Velmi oblíbené byly
výjezdy na bowling. Při výjezdu na bowlingovou dráhu do Nesuchyně do hotelu Lion jsme tam
objevili tenisovou halu a tím to začalo. Někteří jsme to zkusili a už se jezdilo do Nesuchyně na tenis,
což byla dost drahá záležitost.
Tak jsme si řekli, že bychom mohli předělat volejbalový a nohejbalový kurt, který jsme vybudovali za
podpory městyse a kde se už pět let nic nedělo, což nás dost překvapilo, počítali jsme se zájmem
hlavně o nohejbal. Vlastní kurt se upravil na tenisové rozměry a začal fungovat Tenisový klub
Senomaty (TC). První várku antuky nám zasponzoroval místní podnikatel Jirka Holý. Musím
podotknout, že na vzniku původního hřiště se podíleli skoro všichni „Štamgasti sobě“ a při
předělávce na tenis pomáhali i někteří, kteří tenis nehrají.
TC Senomaty tvořili tehdy v roce 2009 Václav Folda st., Jirka Polák, Petr Chromec st., Fanda Mayer a
Jarda Švarc, všichni přibližně v rozmezí 40 až 60 let. A omladina, studenti Lukáš Mayer s přítelkyní
Nikol, Vojta Polák, Jára Švarc ml., Michal Česák a Matěj Polánek.

Postupná stabilizace klubu a jeho činnost.
Kurt začal fungovat a sezónu 2010 s námi již zahájili Pepa Polák a Petr Cafourek. Ale ze zdravotních
důvodů odešel Petr Chromec. Občas si přišli zahrát i nečlenové. V roce 2011 se k nám přidali Martin
„Harry“ Franěk a Míra Bezstarosta, kteří v dalších letech nás a městys Senomaty úspěšně
reprezentovali na silně obsazeném turnaji deblů v Rakoně. V sedmi ročnících získali vždy medaili,
z toho 2 zlaté. Postupně jsme se zlepšovali ve hře a kurt se stával nevyhovujícím a méně bezpečným,
protože za základními lajnami byly výběhy pouze 2m. Dohodli jsme se se starostou, panem
Tomášem Valerem a potažmo se zastupitelstvem a hřiště se prodloužilo. Městys financoval a my
pracovali. Částečně přispěl opět Jirka Holý.

Kurt byl kvalitní již před prodloužením a tak již v roce 2010 jsme uspořádali první ročník turnaje
deblů „Senomaty Open“, který se stal populární a letos v roce 2019 budeme pořádat již výroční 10.
ročník.
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Vítězné sestavy turnaje „Senomaty Open“:
1. ročník: Pavel Liprt st. a Jirka Vodrážka
2. ročník: Jirka Holý se Zuzkou Skyslákovou

3. ročník: David Folda s Jirkou Polanským
4. ročník: Pavel Liprt st. s M. Klatovským

5. ročník: Pavel Liprt st. s Mílou Klatovskym
6. ročník: Jirka Laubr se švagrem Jardou Tatýrkem ml.

7. ročník se nedohrálo finále pro tmu a tak se na příště omezil počet deblů na 8, místo původních
deset. Ve finále se měli utkat Jirka Holý se synem, proti Martinu „Harry“ Fraňkovi s Mírou
Bezstarostou.
8. ročník: Jirka Holý se Zuzkou Skyslákovou
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V roce 2018 při 9. ročníku nám nepřálo počasí a pro déšť se nemohlo hrát finále mezi Davidem
Foldou a Jirkou Laubrem proti Pavlu Liprtovi ml. s Jirkou Vodrážkou.
Přikládám foto soutěžících a organizátorů:

Zleva stojí Petr Moláček, Dana Bezstarostová, Luďa Devera, Iva Poláková, Petr Bláha, David Folda,
Jirka Laubr, Martin „Harry“ Franěk, Jirka Holý st., Jirka Holý ml., Jarda Švarc, Vašek Folda a Petra
Švarcová. Zleva v pokleku Jirka Polák (hlavní rozhodčí ve všech ročnících), Petr Cafourek, Pavel Liprt
st., Pavel Liprt ml., Petr Ogurek, Petr Sojka, Mirek Bezstarosta, Dušan Koleník a Luďa Bém. Chybí
Jirka Vodrážka a Pepa Polák.
Při akcích nám vydatně pomáhají některé manželky.
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Kromě pořádání turnajů (ještě pořádáme vnitro klubový turnaj jen pro členy) je naší důležitou
činností údržba hřiště, což myslím děláme dobře, protože zatím každý cizí tenista náš kurt chválil.

Několik let jsme měli starost, že vymřeme bez následovníků, ale během posledních let se naše
členská základna rozrostla. V současné době máme 15 členů:
Vašek Folda st., Jirka Polák, Míra Bezstarosta, Martin „Harry“ Franěk, Jarda Švarc, Pepa Polák, Dušan
Koleník, Petr Cafourek, Petr Sojka, Petr Bláha, Luďa Devera, Martina Hurdálková, Libor Sušánka,
Martin Štorch, Lukáš Kostelník.
Bohužel zatím se nepodařilo zorganizovat společné foto všech členů.
Našim cílem je již několik let přitáhnout k tenisu děti, což se nám zatím nevedlo. Minulý rok se
konečně hnuly ledy. Dušan Koleník za pomoci Pepy Poláka začal trénovat některé děti. Je to pro děti
příležitost, aby si to zkusily a pokud je tenis bude bavit a projeví se u nich talent, mohou zkusit
trénink u skutečných oddílů tenisu.
Pokud by měli někteří rodiče zájem, mohou se obrátit přímo na Dušana Koleníka (mobil
604 423 552), nebo na Václava Foldu (604 633 955).

V Senomatech 25.3.2019

předseda TC Senomaty Václav Folda
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