CHEBSKO | U nás doma
Úspěšný turnaj CHEB OPEN už poosmnácté
Vozíčkářského turnaje
ve stolním tenise se
letos zúčastní 46
sportovců
Cheb – V centrum handicapovaných sportovců z celé
republiky i zahraničí se opět
promění město Cheb. Zítra,
v sobotu 25. června od 8
hodin se zde už poosmnácté

Evropy – Jaroslav Hadrava,
Jiří Suchánek a nadějní
hráči reprezentující Českou
republiku. Jiří Suchánek
bude naši republiku reprezentovat i na paralympiádě
v Riu de Janieru,“ radoval se
z toho, že u šestnácti stolů
se sejdou špičky tohoto
sportu. A chybět nebudou
ani ženy. „Těch se letos zúčastní šest,“ přiblížil Tomáš
Harant. Z našeho regionu se

odehraje mezinárodní turúčastní šest hráčů.
naj vozíčkářů ve stolním
CHEB OPEN se odehraje
tenise CHEB OPRN. Klání
na šestnácti stolech ve
ozdobí také sportovci z
sportovní hale TJ LokomoNěmecka a Rativa v Chebu způsokouska.
bem skupin obvykCHEB
„Našeho
lých na mezináOPEN
se
turnaje se
rodních turnauskuteční v TJ
tentokrát
jích. Budou se
zúčastní 46
Lokomotiva Cheb hrát také odhráčů,“ uvepoledne
v sobotu
dl pořadatel
čtyřhry.
25. června od
Tomáš HaV rámci turrant ze Spornaje
se uskuteč8 hodin do
tovní klub voní celorepublikový
17 hodin
zíčkářů západoturnaj – 18. ročník,
českého regionu
který je bodovaný, urCheb. „Sice nepřijede mistr
čený pro handicapované
světa 1998, stříbrný olymsportovce všech kategorií,
pionik z Atlanty, Athén
výkonnosti, věku a započí2004 a zlatý z OH Sydney
tává se do celostátního
2001- M.Štefanu (jednotlivci žebříčku.
– paraplegik), ale za to mistr
Bojovat se bude ve třech
světa 1998, stříbro z OH
výkonnostních kategoriích
Sydney 2001- M.Zvolánek
A,B,C.
(čtyřhry -kvadruplegik). DáV kategorii C si může zale medailisté z Mistrovství
hrát kdokoliv – pro začáteč-

ní-

ky, kdo chtějí i poprvé zkusit si zahrát. Hráči spojí také
se sportem i prodloužený
víkend s poznáním našeho
města a chebského regionu.
Po ukončení turnaje následuje přátelské posezení.
Turnaj zahájí starosta
města Cheb Ing. Petr Navrátil případně další zá-

stupci.
„Zvláštní poděkování patří
sběračům míčků, hlavně z
řad žáků a studentů, kteří v
době svého volna přijdou
pomáhat. Dále oddílům
stolního tenisu Jiskra Aš,
Luby a Gymnázium Cheb za
zapůjčení stolů,“ dodal Tomáš Harant. (bež)

PARTNEŘI CHEB OPEN 2016
Chebský deník
Město Cheb, Krajský úřad
Karlovarského kraje
Živý kraj
HS Line s.r.o., Chládek a Tintěra
Pardubice a.s.
Amica Centrum s.r.o., TEREA Cheb,
Lagarde Spedition Cheb
Algon plus – auto a.s. – autosalon Stará
Ovčárna Sokolov
HF Czechforge s r.o.
Raiffeisenbank im Stiftland pobočka
Cheb
Hotel Slávie
Tritia s.r.o.
KADLEC stavební s.r.o.
NELAN spol. s r.o.
Hotel STEIN – Resort Stein
HB PRINT s.r.o.
Kynšperský pivovar s r.o.
ELEKTRO CENTRUM expert, s.r.o.
Crystal – L.Faltus Cheb, Hurikán
Computer Cheb, Klenotnictví Hela
Cheb, Coca cola ČR, Infocentrum
Cheb, Lékárna Aesculus Cheb ,
Restaurant Incognito Cheb, Sportflori –
V. Florián Cheb, Zdravotnické pomůcky
– I. Schreinerová Cheb, Plzeňský
Prazdroj, Benu lékárna tř.Svobody
Cheb, Unipap Cheb, Otto Bock,
Staročeské uzeniny – Marek Kříž
Kynšperk nad Ohří, Přírodní bylinná
kosmetika – Ludmila Klimentová Cheb,
Zahradnictví Hrdlička, Mirek Vostrý,
Oddíl TJ Jiskra Aš, Gymnázium Cheb,
oddíl st.tenisu Luby u Chebu

