
Něco o jednom z tradičních sportů v  našem městě 
 
 A o  jaký že to sport jde?  No přeci  o stolní tenis , nebo chcete li o „pinkpong“.   
Hrával se v minulosti na celé řadě míst , jeho současným hlavním stanem je kulturní 
dům vlastněný ZO OS Preciosa  - Lustry Kamenický Šenov,a.s. 
  Oddíl stolního tenisu je součástí TJ Jiskra Kamenický Šenov  s registrací  u České  
asociace stolního tenisu  ( ČAST) V současnosti má oddíl  23 členů a co je 
důležité,vesměs i chodících si zahrát či doopravdy  trénovat. 
Ještě v sezoně 2009/2010 byl uskutečněn přestup 4 hráčů  z Prysku s ambicemi na 
postup do vyšší soutěže do oddílu v Kamenickém Šenově. Tím se stala sezona 
2011/2012 společnou. Jak ukazuje současnost, tak tento krůček byl rozumným 
řešením o které se věcně  postarali  Petr Korp, a   Petr Zita. 
V soutěžích okresního formátu má oddíl 3 družstva , přičemž  první družstvo 
s naprostou převahou zvítězilo v Okresní přeboru 1. třídy . Jako jeho vítěz se 
utkal  s dalšími  třemi týmy, které zvítězily v téže soutěži v okrese Semily  , Liberec a 
Jablonec n. N. o postup do krajské přeboru 2. třídy. Kvalifikace se hrála v hale  SKST 
Liberec Tipsport Aréna dne 14 a 15.04.2012 . Po prvním prohraném zápasem 
s Novou Vsí ( okres Semily) se podařilo v dalších dvou utkáních zvítězit a tím si 
zajistit přímý postup do vyšší soutěže. Družstvo hrálo v sestavě   L. Cháb, J.Fírer,J. 
Kadlec, P.Korp, P. Zita a J. Žanda.   
Postup do vyšší soutěže určitě pomůže i při výchově mladých, začínající stol. tenistů.   
Druhý tým se po velkém boji nakonec udržel v okresním přeboru 1. třídy, přičemž 
tomuto výsledku velmi pomohl Jirka Kadavý v minulosti uznávaný „ krajský hráčský 
formát“. Prostě kdo umí , ten umí. Svými několika starty pomohl i S. Piszczor. Třetí 
tým s mladými nadějemi získává zkušenosti v okresním přeboru 2. třídy.   
Mezi nimi hraje i Petr Korp ml., teprve  9. letý, který obsadil 8. místo v krajských 
bodovacích  turnajích mládeže i když je podstatně mladší než většina jeho soupeřů. 
Tréninky jsou pravidelné v pondělí a ve čtvrtek, vždy od 17,00 hod. Výjimkou, kdy se 
nehraje  jsou  dny , kde přednost mají vybrané akce pořádaná ZO OS Preciosa 
Lustry K.Š a.s. či městem. Pro hraní se používá malý sál KD, k dispozici jsou 3 stoly. 
V sezóně se uskutečnilo  u všech tří družstev cca. 50 utkání , přičemž ani v jednom 
případě se nestalo, že by se  pro nedostatek hráčů zápas neodehrál. 
Jako  všechno i tento sport se potkává pravidelně s potřebou finančních prostředků . 
Je třeba zaplatit pronájem prostorů k tréninku a hraní utkání, peníze stojí i míčky, 
nemalou položkou jsou  cestovní výdaje.  Něco je možno uhradit z dotace 
poskytované TJ. Jiskra, něco  zaplatíme z příspěvků , které se vybírají pravidelně 
každý měsíc  od všech členů .  Celkem je  možno uhradit náklady za  cca. 30 tis. Kč. 
Na úhrady např. cestovních nákladů už zpravidla nezbývá, a tak si je hráči musí 
hradit z vlastního. 
Tak a to je prozatím   všechno. V dalším z příštích měsíčníků  seznámíme  čtenář 
Kamenicko Šenovských listů  s přípravou na sezónu 2012/2013 .   
 
 
článek připravil:  Josef Klofec 
  
 
 
 
 
 


