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Do historie kosmonoského sportu se spolu s boxery a fotbalisty zapsali nesmazatelně také
stolní tenisté. První zmínku o hře s nejmenším míčkem na zelených stolech nacházíme v
památníku 50 let Sokola v Kosmonosích. Z pera Otakara Příšovského se na str.19 dočteme : “V
roce 1929 byl utvořen kroužek zpěvácký a hudební, zřízeny odbory odbíjené, lyžařský a
tabletennisový.“ Rok 1929 můžeme tudíž považovat za rok vstupu ping-pongu na kosmonoskou
sportovní scénu.

První zprávu o vystoupení kosmonoských stolních tenistů sdělily svým čtenářům
Mladoboleslavské listy ve své sportovní rubrice 17.února 1932. Hráči SK Kosmonosy zvítězili
nad soupeři z SK Bakov 9:0 po setech 27:0. Za SK Kosmonosy hráli Pavlíček, Knotek, Novák,
Vinš, Zdeněk, Reiner a Pávová.

V letech následujících stolní tenisté trénovali v restauraci Sport ve Štiftě. V této herně zvolna
dorůstali hráči Strnad, Pešák, Jírovec, Vejdělek, J.Cyrany a hráčky Folprechtová, Matějů,
Tesařová a Rulcová. Mužstvo T.T.O.SK Kosmonosy posílil odchovanec pražského stolního
tenisu Vacek. Za jeho výrazného přispění se kosmonoští hráči zařadili mezi nejlepší v
severočeské tabletennisové župě v době protektorátu Čechy a Morava a krátce po skončení
druhé světové války. Ve dvou posledních ročnících divizní soutěže ( 1945 – 47 ) T.T.O.SK
Kosmonosy obsadil třetí místo za Slavií Liberec a Aston Villou Mladá Boleslav.

Činovníci T.T.O.SK Kosmonosy si získali uznání i za hranicemi Severočeské župy. Z pověření
Československého svazu stolního tenisu pořádali J.Pešák a bří Vejdělkové mistrovství župy
mužů, žen a dorostu. Jaroslav Pešák se stal předním organizátorem Mezinárodního mistrovství
ČSR v Jablonci v roce 1948.
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Na domácích stolech pravidelně probíhaly následující turnaje : Putovní pohár města Kosmonos,
Memoriál Fráni Vondráčka, memoriál Karla Kašpárka a klubová soutěž O primát města
Kosmonos ( jen pro domácí ). Kosmonoští diváci na vlastní oči viděli mistra světa Bohumila
Váňu, Adolfa Šlára a Ladislava Štípka. A to byl zážitek na celý život.

Po roce 1948 stolní tenis z Kosmonos zmizel úplně. O slovo se přihlásil až v polovině
padesátých let pod křídly místní organizace Československého svazu mládeže. Od svazáků
přešli stolní tenisté do Dynama a od počátku šedesátých let až dodnes hrají pod hlavičkou
Sokola Kosmonosy. První titul přeborníka okresu a postup do oblastního přeboru II.třídy
vybojovali hráči Zdeněk Čech, Vojtěch Kristek, Oldřich Křížek, Václav Veselý a Ivan Volf. Po
odchodu Čecha a Kristka přišli do mužstva Jaroslav Barva a Jiří Urban. Po devět let patřilo
mužstvo mezi přední oddíly tabulky. V roce 1976 dokonce obsadilo 2.místo a bojovalo o postup
do KP I.třídy s Cementárnami Beroun. Neuspělo, ale samotná účast v utkání o postup byla
výrazným úspěchem. V sedmdesátých letech byli chloubou oddílu žáci a žákyně, Václav Koula,
Jana Koulová, Monika Klimentová, Pavel Reiter, Igor Koliáš a Jitka Chundelová. Ti získali tituly
přeborníků okresu i kraje. M.Klimentová si vybojovala účast na mistrovství republiky mladších
žákyň.

Družstvo Sokola Kosmonosy vedené Pavlem Veselým startuje až na malé výjimky v Krajské
soutěži II.třídy od roku 1990. V letošním jubilejním roce vybojovali hráči Pavel Veselý, Martin
Šlapáček, Jiří Čech, Petr Durdis ml. a Oldřich Horsák postup do Krajské soutěže I.třídy. V
doplňkové kvalifikaci, která proběhla na stolech TJ Sadská, nepoznali hráči Sokola Kosmonosy
hořkost porážky a obsadili první postupové místo.

V sobotu 27.září bylo v kosmonoské sokolovně rušno. Vedení oddílu uspořádalo přátelské
setkání bývalých i současných hráčů k pětaosmdesátinám stolního tenisu v Kosmonosích.
Přišlo jich více než šedesát. Nechyběli nejznámější odchovanci oddílu – druholigový hráč
Spartaku MB a Bělé pod Bezdězem Karel Králíček, Bóďa Rulc a Anna Nováková, rozená
Rulcová – velmi dobrá hráčka, především však gymnastka. Svojí přítomností nás potěšili vážení
hosté – Dr.Karel Herčík ( bývalá opora ČSAD ), Jaroslav Charvát, hráč a obětavý činovník z
Otradovic a Václav Syrový, jedna z nejvýraznějších postav stolního tenisu na
Mladoboleslavsku. Upřímně jsme litovali, že mezi nás nemohly přijít dámy J.Nováková a
M.Klabanová, které hrály za T.T.O.SK Kosmonosy v dobách jeho největší slávy. Oběma
bývalým hráčkám vedení oddílu zaslalo děkovný dopis.
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