"BOHEM ZAPOMENUTÉ DĚTI",
aneb Jemnická pohádka o celuloidovém míčku.
Pořádně dlouhá a zašmodrchaná cestička přivedla stolní tenis pod pcherský kopeček. Obloukem přes
Žižice,Vítov,Drnov,Dřínov a Knovíz do vesničky sportem snad věky věků nepolíbené. Do Jemník.Tam
poblíž Svatojiřského potoka stojí dnes svatostánek malého bílého dutého nesmyslu..Ale všechno musí
mít svůj začátek,jinak by,jak praví klasik, dějiny vůbec nebyly.A tak vznikly i tady.Kostrbatě a neuměle
jako všechny pionýrské počátky těch,kdo se něčemu teprve učí.

Prvotní

neúspěchy naštěstí nikoho neodradily. Zvítězilo nadšení. Tréninky ve staré "Jednoťácké"
hospodě Na Vysokém, spojené s dojížděním za mistrovskými zápasy do sousední Knovíze, pod jejíž
hlavičkou tamního Sokola se naši hráči prezentovali několik let, byly úmorné. Ani motorest p.Ivana
Stahla neskýtal potřebné kvalitní prostředí pro sportovní vyžití.Jeden stůl na pódiu,druhý těsně pod
ním.V rohu za nimi uhlová kamna,třicet schodů do vedle stojícího sklepa pro palivo a neskutečná
zima spojená s kouřovou clonou,byla vizitkou týmu doslova a do písmene jako z pravěku!

Až v roce 1995, kdy Jiří Chlumecký finišoval se stavbou vlastní soukromé "Boží studny" (jak dodnes
vyzývá návštěvníky jeho pohostinství malá cedulka na kmeni stromu před vchodem) vznikl nápad na
osamostatnění se od "všeho zlého" a začít konečně na svém. Knovíz jsme opouštěli s radostí. Nikdo
tam po nás vcelku neplakal, jako cizí jsme nikoho nezajímali. Ovšem i naše domácí zázemí považoval
nezúčastněný zbytek obce spíš za měšťáckou rozmařilost provozovatele. Tak už to ale na malých
vesnicích bohužel chodí.

Ani za rok, za dva ... a to už mělo TTC

(čti Table Tennis Club) oddíly dva, nikomu nepřipadlo, že se
koná jakékoli "pozdvižení na vsi" Snad jen pár pivním konzumentům na nástěnce u vstupu do sálu
problikl do očí mezi upoutávkami na taneční zábavu fixem napsaný výsledek zápasu a krátká zmínka o
něm. Když po čase postoupili jemničtí až mezi okresní elitu, klepal si na čelo snad celý okres. Před
onou památnou sezonou předseda svazu a s ním i kompletní sekretariát nedokázali pochopit, co
mohou očekávat tam, kde před pár lety pomalu bloudil i linkový autobus.

A tady by snad, naše pohádka mohla začít …
Právě v devadesátém pátém nad rozestavěnou hospodou řeší Chlumecký s Andršem název nového
oddílu. Sokolové v obci nikdy veřejně nefigurovali a sokolovna už vůbec ne! STC-tedy český ekvivalent
pingpongových klubů měl kde kdo. Proč ne tedy anglický originál TTC?
Připadalo nám to tehdy správně "ujeté" i hezké zároveň. Kladenští funkcionáři nám s úšklebky dávali
snad na každém kroku najevo, že to budeme jen a právě MY, kdo z loďky přecpané "bývalými i
soudobými mistry sportu" vypadne! Stejný název oddílu totiž do té doby používalo pouze Poldi
Kladno.

Sestava ve složení Chlumecký,Mochal,Stádník a Schejbal nastupuje k prvnímu historickému mistráku
v říjnu 1996 s B týmem Slovanu Velvary.Tenhle zápis nikdo nikdy z dějin nevymaže.Jen zbytek týmuMüller,Švojgr,Andrš a Panáček si na svoji premiéru musí počkat.Jemníky prohrávají 5:13,žádná velká
sláva..ale ani propadák.Nejen že svůj premiérový ročník se ctí dohrají,ale dokonce ze 12 účastníků
skončí na 7.místě tabulky.Za zády nechají i celek,který v dnešní době brázdí krajské vody-Sokol
Unhošť!Vyhrají 10 zápasů,jednou remizují a 11x podlehnou.Za téměř 50% úspěšnost se rozhodně
stydět nemusí.Nejlepším hráčem týmu je Bohumír Mochal.Jen o pár procent jej následují ostatní.

Další

ročník se Jemnickým v soutěži daří ještě víc. Skončí třetí, pouhý bodík za postupem mezi
nejlepší, ale jak historie ukáže, je to s největší pravděpodobností správně. Mužstvo bez posil by v
náročnější soutěži bylo jen do počtu. Chlumecký má v rukávu eso, které pobouří doslova celé
kladensko. Dres s hospodským emblémem na prsou oblékne Jíří Józa, hráč krajských Hnidous. S tímto
žolíkem pochopitelně nemají domácí sebemenší problém vtěsnat se mezi postupovou dvojici. S
tradičním bodem ztráty za Kladenskou Lokomotivou-B,ale již s osmibodovým náskokem na "Céčko"
Kabla Kročehlavy svůj historický triumf tentokrát dotáhnou do konce! Píše se duben 1999.

Všem se na nás okamžitě něco nelíbí. Osvětlení sálu, stoly téměř u pípy i herní projev outsiderů, kteří
překáží "všem solidním umělcům" tohoto sportovního odvětví, jímž se hnusí a protiví zájezdy do
vesnické brázdy, jako by už před zápasem spadli do kopky hnoje. Jen Józovi se všichni vyhýbají. Je
totiž v celé soutěži nejlepší a i díky jeho maximálnímu vytížení nováček svou holou existenci uchrání a
nestoupí. Společně se zmíněnou Lokomotivou obsadí první místa od konce zajišťující záchranu a o
patro níž pošlou ruku v ruce dva týmy "Kablovky" naráz. Kladno si musí na výlety do Jemník pomalu
ale jistě zvyknout. Soupisku totiž doplní spoluhráč Jiřího Józy Jaroslav Sklenička.Švermovská anabáze
je u konce.Dvojička z nejsilnějších hráčů na okrese postaví rázem Jemníky do naprosto odlišného
světla.Jejich mateřský oddíl pak pomalu,ale jistě zmizí roku 2004 definitivně z pingpongové mapy
světa.Jako se v životě umírá,aby se něco jiného mohlo narodit.

Další léta je tomu přesně jako přes kopírák. Žádný ohrnutý nos nad vsí plnou zemědělské techniky. A
když přece, tak hodně, hodně daleko za cedulí ohraničující konec obce, aby to nikdo z nás neviděl.
Hráči v průběhu let spíš přicházejí než naopak. Tým čítá na dvě desítky členů a poctivě trénuje na
další mistrovská utkání. Nejen že se to příjemně poslouchá, ale malá víska zapadlá pod šachtou
Humboldt se začíná pomalu ale jistě stávat postrachem celého okresu. Vyhraná a spolehlivá parta tu
táhne za jeden provaz. U pivečka a s dobrou náladou. V letošním jubilejním ročníku by Jemníky mohly
svoji soupiskou bez ostychu konkurovat krajskému přeboru. Je dost pravděpodobné, že ani tam by
žádnou ostudu neudělaly.

Člověk ovšem nemá nikdy moc nahlas a velkohubě snít. Pokora, která nás dovedla za 15 let poctivé
práce až pod vrchol okresu je za každé situace to nejdůležitější co nás vždycky zdobilo a doufejme, že
tomu bude tak i nadále. Jména hráčů TTC lemují žebříček nejlepších pěkně všem na očích od těch
nejvyšších příček. Jemničtí "mušketýři" prožívají na rozdíl od ostatních historický vzestup. Jako
mávnutím kouzelného proutku k nám soupeři jezdí nejen hrát..Probírají nákladnou ekonomickou
situaci dobou zneuctěných vele klubů a kdysi opovrhované údolí se stává najednou jejich "Zdí nářků".
Právě v tento okamžik ta maloměšťácká rozmařilost provozovatele místní hospody sklidila své
zasloužené ovoce. Satisfakci, pro kterou stálo a stojí za to bojovat dál.

Tak všechno nejlepší do dalších sezon!

Za TTC Jemníky 1996
Váš Martin Andrš,předseda oddílu

Historické mezníky TTC
1996 - založení vlastního samostatného oddílu stolního tenisu oddělením od Sokola Knovíz
Zakládající členové: Jiří Chlumecký (1950), Bohumír Mochal (1947),Rudolf Muller (1942),Jiří Schejbal
(1955),Karel Švojgr (1963),Martin Andrš (1970),Augustin Panáček (1968) a první předseda oddílu
Josef Stádník (1951)
Umístění v sezoně 96/97
7. místo v OP.II.tř. 10 1 11 215:181 43b. TTC Jemníky
1997- soupiska beze změn
Umístění v sezoně 97/98
3. místo v OP.II.tř. 10 3 5

188:136 41b. TTC Jemníky

1998-noví členové oddílu - Jiří Józa (1961),David Šmíd (1973) , Miloslav Hubka (1959), Ondřej Suk
(1980)
Založení B mužstva- vedoucí Martin Andrš
Umístění v sezoně 98/99
2. místo v OP.II.tř. 18 0 4 262:134 58b. TTC Jemníky-A POSTUP do OP.I.tř.
12.místo v OP.II.tř. 1 0 21
85:310 24b. TTC Jemníky-B
1999-noví členové oddílu - Pavlína Toušová (1974), Jiří Zíma (1968) , Jaroslav Sklenička (1965)
Umístění v sezoně 99/00
9. místo v OP.I.tř. 7 1 14 171:225 37b. TTC Jemníky-A
9. místo v OP.II.tř. 5 1 14 137:223 31b. TTC Jemníky-B
2000-noví členové oddílu - Vratislav Káčerek (1965) ,předseda celého oddílu TTC je Martin Andrš
Umístění v sezoně 00/01
8. místo v OP.I.tř. 8 3 11 178:218 41b. TTC Jemníky-A
7. místo v OP.II.tř. 8 1 9 174:150 35b. TTC Jemníky-B
2001-soupiska beze změn
Umístění v sezoně 01/02
10.místo v OP.I.tř. 7 3 12
5. místo v OP.II.tř. 11 1 8

155:241 38b. TTC Jemníky-A 1x kontumace v neprospěch TTC
198:162 43b. TTC Jemníky-B

2002-soupiska beze změn
Umístění v sezoně 02/03
8. místo v OP.I.tř. 10 5 11
8. místo v OP.II.tř.11 1 14

226:242 51b. TTC Jemníky-A
189:277 49b. TTC Jemníky-B

2003-noví členové oddílu- Miloslav Ušák (1954)
Umístění v sezoně 03/04
11.místo v OP.I.tř. 5 7 12
196:236 46b. TTC Jemníky-A
10.místo v OP.II.tř. 6 0 18
162:270 42b. TTC Jemníky-B
2004-noví členové oddílu - Petr Macák (1987)
Umístění v sezoně 04/05
11.místo v OP.I.tř. 8 4 14
180:288 54b. TTC Jemníky-A
9. místo v OP.II.tř.10 4 12
245:221 60b. TTC Jemníky-B

2005- noví členové oddílu- Jiří Fleislébr (1969)
Umístění v sezoně 05/06
11.místo v OP.I.tř. 7 4 15
180:288 51b. TTC Jemníky-A
7. místo v OP.II.tř. 11 2 11
215:217 58b. TTC Jemníky-B 1x kontumace v neprospěch TTC
2006-soupiska beze změn
Umístění v sezoně 06/07
5. místo v OP.I.tř. 10 4 10
5. místo v OP.II.tř. 18 0 8

196:236 58b. TTC Jemníky-A
317:151 80b. TTC Jemníky-B

2007- noví členové oddílu - Pavel Zoth (1972), Martin Vaněk (1982)
Umístění v sezoně 07/08
7. místo v OP.I.tř. 9 3 10
178:218 52b. TTC Jemníky-A
4. místo v OP.tř. 19 0 7
312:156 83b. TTC Jemníky-B
2008-soupiska beze změn
Umístění v sezoně 08/09
6. místo v OP.I.tř. 12 2 12
3. místo v OP.II.tř. 17 2 3

241:227 64b. TTC Jemníky-A
280:116 75b. TTC Jemníky-B

2009- z mužstva odešel Jiří Zíma do STC Slaný a Jiří Fleislébr do SKP ARLT Kladno, ve věku nedožitých
67 let zemřel jeden ze zakládajících členů TTC - Rudolf Müller (1942-2009)
Umístění v sezoně 09/10
8. místo v OP.I.tř. 13 1 12
222:246 66b. TTC Jemníky-A
3. místo v OP.II.tř. 19 1 2
263:133 80b. TTC Jemníky-B
2010 - noví členové oddílu - Milan Macák (1976), Petr Týc (1962)
Umístění v sezoně 10/11
5.místo v OP.I.tř. 16 2 8 293:175 76b. TTC Jemníky - A
3.místo v OP.II.tř. 18 1 5 291:141 79b. TTC Jemníky - B
2011 - změna soupisky - nový člen oddílu - Michal Vilímek (1974)-přestup ze Spotu Kladno (Kablo)
Schváleno roční hostování Milanu Macákovi (1976) do krajského Slovanu Kladno
Umístění v sezoně 11/12
1.místo v OP.I.tř. 25 0 1 335:133 101b. TTC Jemníky-A (přeborník okresu)
2.místo v OP.II.tř. 21 2 3 321:147 91b. TTC Jemníky-B
(Pozn. mužstvo TTC-A nereflektovalo na postup do KP.II.tř.)
2012 - Nový člen oddílu - Jiří Joza ml.
Umístění v sezoně 2012/2013
1.místo v OP.I.tř. 22 19 1 2
288:108 80b. TTC Jemníky-A
5.místo v OP.II.tř. 22 13 4 5
217:179 65b. TTC Jemníky-B
(Pozn.TTC Jemníky-A nereflektovalo na postup do KP.II.tř.)

Zleva: Milan Macák, Jaroslav Sklenička, Martin Andrš,David Šmíd, Bohumír Mochal,Karel Švojgr,Jiří Józa,Petr
Týc, Jiří Chlumecký, Miloslav Ušák a Pavel Zoth. Na fotografii chybí:Petr Macák, Jiří Schejbal, Pavla Toušová,
Martin Vaněk a Vratislav Káčerek

