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Oddíl stolního tenisu je vedle dalších sportovních celků členem TJ Auto Škoda a v současné době
jediným oddílem stolního tenisu v Mladé Boleslavi. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav navazuje na
tradici svých předchůdců sahající až do třicátých let dvacátého století. Toto období je spojeno s
rozvojem stolního tenisu na Mladoboleslavsku, kdy pan Macháček, sekretář SK Slavoj Mladá
Boleslav, prvního kroužku stolního tenisu, založil odbor Table-tenisový. I přes těžké podmínky, nebyl
hrací materiál ani místnosti, se stolní tenis velmi rychle rozšiřoval a v okolí Mladé Boleslavi vzniklo
až dvacet kroužků, mezi nimi i Aston Villa Mladá Boleslav, předchůdce dnešní TJ Auto Škoda Mladá
Boleslav, které mezi sebou hrály zatím jen přátelské zápasy. Koncem čtyřicátých let, se změnou
názvu na Spartak AZNP Mladá Boleslav, se oddíl stal součástí tělovýchovné jednoty pod patronací
automobilky Škoda Mladá Boleslav a následně v roce 1966 vznikla současná Tělovýchovná jednota
Auto Škoda.
Veškerá činnost klubu se uskutečňuje v herně stolního tenisu v plechové hale na Městském stadionu
v Mladé Boleslavi (obr. 1-3), kde je k dispozici šest stolů na stolní tenis a oddílová klubovna. Do
stávajících prostor se oddíl přemístil v září 1976 (obr. 4), předtím klub působil mimo jiné v herně v
bývalém kině Jas a po zabrání těchto prostor přechodně od září 1974 do září 1976 rovněž v herně
oddílu v Josefově Dole. Předsedou klubu je od roku 2006 ing. Lubomír Kouřil, který nahradil
Ladislava Beneše, vedoucího klub od poloviny osmdesátých let. Před ním, od druhé poloviny
sedmdesátých let, předsedal oddílu Josef Rulc, který vystřídal Františka Kráčmeru.
Mladoboleslavští stolní tenisté jsou několikanásobnými krajskými i regionálními přeborníky družstev
mužů a mládeže a od roku 1994 také tradičním účastníkem ligových soutěží mužů. V současné době
je v oddíle registrováno cca čtyřicet členů různých věkových a výkonnostních kategorií. Klub
reprezentují družstva mužů a žen v dlouhodobých soutěžích a mládež na turnajích jednotlivců. Oddíl
klade důraz na výchovu mladých hráčů, pořádá nábory a soustředění, mládež trénuje pod vedením
licencovaných trenérů.
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Registrace Boleslavského okrsku v roce 1941 umožnila vypsat první mistrovskou soutěž družstev a
od té doby jsou mladoboleslavští stolní tenisté tradičním účastníkem dlouhodobých soutěží družstev.
Ve čtyřicátých letech hrála Aston Villa Mladá Boleslav ve složení Jakubec, Churánek, Cihlář, Prokop,
Jírovcová, Badalcová 1. ligu Čech a Moravy. Reorganizace soutěží počátkem padesátých let
znamenala zařazení klubu do 2. ligy, kde družstvo ve složení Moc, Hladký, Marek, Čechová,
Macháčková, Krupička (obr. 5) setrvávalo dlouhé roky. V sezóně 1971/1972 znamenalo poslední
místo ve 2. lize opuštění celostátní soutěže mužů na dlouhých 22 let. Mužstvo ve složení Králíček,
Jindra, Nejedlý, Salaba, Marek poté tři sezóny působilo v nejvyšší krajské soutěži, aby v sezóně
1974/1975 sestoupilo až do nejnižší krajské soutěže, kterou hrálo tři sezóny a v sezóně 1977/1978
sestoupilo až do okresního přeboru. Okresní přebor však nejlepší družstvo mužů hrálo pouze jednu
sezónu, neboť ihned v sezóně 1978/1979 postoupilo družstvo ve složení Salaba, Veselý Petr, Veselý
Jaroslav, Kašík zpět do krajské soutěže a v další sezóně 1979/1980 vybojovalo družstvo ve složení
Kozler, Salaba, Králíček, Kašík (obr. 6) postup opět až do nejvyšší krajské soutěže, kde tým působil
až do slavného ligového návratu v polovině devadesátých let. V sezóně 1993/1994 zvítězilo družstvo
ve složení odchovanců Sedláček ml., Kašík, Šťastný, Čeřovský (obr. 7) ve středočeské divizi a od
této doby jsou mladoboleslavští stolní tenisté pravidelným účastníkem ligových soutěží mužů.
V sezóně 1997/1998 zvítězilo družstvo ve složení Kavka, Sedláček ml., Trajhan, Kos, Čeřovský ve
2. lize a od následující sezóny až do sezóny 2003/2004 působila Auto Škoda s výjimkou sezóny
2000/2001 v 1. lize. V nejslavnějším období v letech 2002 - 2004 se družstvo ve složení Zajíček,
Hrnčiřík, Wasik, Sedláček ml., Medek (obr. 8) probojovalo až do závěrečných bojů o postup do
extraligy. Od sezóny 2004/2005 až do sezóny 2016/2017 hrálo mužstvo ve 2. lize, kde v sezóně
2015/2016 družstvo ve složení Sedláček ml., Vilímek, Macela, Postelt, Nešněra (obr. 9) zvítězilo.
V současné době hraje „A“ družstvo ve 3. lize.
Kromě „A“ mužstva však úspěchů dosahovaly také další týmy, zejména v regionálních a krajských
soutěžích. V období 2003 - 2015 startovala rezerva Auto Škody v šesti sezónách ve 3. lize.
V regionálních soutěžích byl klub v období 2002 - 2009 sedminásobným vítězem nejvyšší regionální
soutěže, později vyhrál stejnou soutěž také v sezóně 2014/2015 a 2018/2019.
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