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Tisková zpráva
Liberečtí stolní tenisté bodovali v domácím
turnaji Českého poháru
Kompletní česká špička stolního tenisu vozíčkářů, v čele s momentálně nejúspěšnějšími hráči
světového žebříčku, zavítala v sobotu 7. června do Liberce. Utkali se ve třetím kole Otto Bock
Českého poháru. Turnaj zahájila v herně stolního tenisu v libereckém Sport Parku primátorka
města Martina Rosenbergová.
„Město Liberec se snaží naše liberecké borce pravidelně podporovat. Současně s nimi také prožíváme
všechny jejich zápasy a radujeme se z každé medaile, kterou přivezou. A že těch vavřínů není málo,“
řekla primátorka a popřála sportovcům radost ze hry a hodně odhodlání a štěstí v turnaji.
Primátorka města nebyla jediným čestným hostem turnaje, stolní tenisty přijel do Liberce podpořit
také ministr mládeže, školství a tělovýchovy Marcel Chládek. Stejně jako primátorka si popovídal
s hráči pořádajícího oddílu, předsedou Asociace stolního tenisu vozíčkářů a zároveň ocenil práci,
kterou asociace a ostatní kluby odvádějí.
Na domácí půdě zazářili hráči oddílu vozíčkářů SKST Liberec. Skvělou formu potvrdil René Tauš, který
neprohrál jediný zápas a turnaj vyhrál. Bohužel hůře se dařilo Jiřímu Suchánkovi, obhájci loňského
celkového prvenství. Prohrál už v základní skupině dva zápasy a ze skupiny nepostoupil. Zbylo pro
něho pouze desáté místo, dvanácté pak obsadil Tomáš Přibyl. Ve skupině C se na osmém místě
umístil méně zkušený hráč Martin Bolek.
Dějiště turnaje ve Sport Parku Liberec handicapovaní sportovci už důvěrně znají z minulých ročníků
soutěže. Pochvalují si ho - vyhovují jim jak herní, tak i bezbariérové podmínky. Čtyři desítky hráčů se
utkaly ve třech výkonnostních skupinách. Turnaje se zúčastnili nejen hráči z Liberce, ale také
z Ostravy, Chebu či Brna.
Český pohár má devět kol pořádaných vždy v jiném městě České republiky. Vždy na konci roku
postupují podle konečného žebříčku ti nejúspěšnější hráči do vyšší skupiny, a naopak ti z koncových
míst tabulky sestupují. Kromě toho konečné pořadí žebříčku rozhoduje také o nominaci hráčů na
Mistrovství České republiky, na kterém má liberecký oddíl již několik let své zastoupení s medailovým
umístěním. Připomeňme, že na letošním MČR získal právě liberecký oddíl celkem sedm (z toho hned
čtyři zlaté) medailí, a to jak v jednotlivcích, ve čtyřhře, tak i v družstvech.
Pro loňského vítěze Otto Bock Českého poháru Jiřího Suchánka přitom začal letošní rok výborně.
Z prvního turnaje Českého poháru, který se konal v Klatovech, si přivezl vítězství. Na jarním turnaji
Středoevropské ligy v Hodoníně získal dvakrát bronz (jednotlivci, čtyřhra). Bronzovou medaili přinesl
tomuto úspěšnému stolnímu tenistovi také mezinárodní turnaj v italském Lignanu. Zatím poslední

mezinárodní cenný kov, a sice opět bronz, vybojoval v květnu ve slovinském Lašku. Ve světovém
žebříčku si Jiří Suchánek stále pevně drží 6. příčku.
Dalším kolo Otto Bock Českého poháru, na který se liberečtí borci chystají, proběhne 5. července
v Chebu. Ještě předtím se vypraví příští týden do Semil, aby obhájili titul mistra České republiky
v soutěži tříčlenných družstev.
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