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Zpravodaj č. 3 v sezóně 2022-2023 

1 Odběr novinek 
Protože nechci udržovat mailové seznamy a řešit jaké maily posílat na koho, tak jsem zprovoznil 
přihlašovací formulář k odběru novinek z RSST PZ. Slibuju si od toho zejména následující: 

• větší informovanost hlavně u lidí, kteří nefigurují na pozicích vedoucích družstev a u mladší 
generace, pro které určitě bude jednodušší se přihlásit k odběru na stránkách, než psát někomu ze 
svazu, aby je zahrnul do mailové korespondence 

• pročištění hromady historických mailových adres 
 
Chtěl bych, aby do budoucna jsme měli jen 2-3 skupiny, na které se posílají hromadné maily: 

• skupina vedoucích oddílů a družstev (maily jsou evidované ve STIS a každoročně aktualizovány v 
kontaktech ve svazových mailových adresách)  

o na tuto skupinu budou nadále chodit všechny důležité maily týkající se rozhodnutí STK, 
změn v soutěžích (např. propozice, přerušení soutěží, …), rozhodnutí VV, … 

o těchto mailů odesílaných na celou skupinu je během sezony minimum, většinou se maily ze 
STIS používají při komunikaci s konkrétním člověkem, se kterým se řeší nějaký problém 
(zápis, pokuta,….) 

• skupina mládeže ??? 
o tady po pravdě zatím nevím, viděl bych 2 varianty (kde ta první je za mě preferovaná): 

 lidé zajímající se o mládež se přihlásí k odběru novinek z RSSTPZ a bude jim chodit 
vše 

 nebo na začátku sezony nadefinujeme skupinu pro mládež, aktuálně v ní jsou 
členové komise mládeže (tj. za každý oddíl tam je jeden člověk) 

• skupina lidí, kteří se přihlásili k odběru novinek z RSSTPZ 
o na tuto skupinu budou chodit všechny zveřejňované informace 

 
 
Trochu doufám, že se do budoucna třeba ukáže, že není třeba evidovat žádné mailové skupiny a všechny 
maily budou posílány pouze lidem, kteří se přihlásili k odběru novinek. Zatím se, ale budu snažit držet 
zavedených zvyklostí, tj. vše důležité posílat na vedoucí oddílů a družstev. 
 
Přechod na nové rozesílání, plánuju udělat postupný. Tuto sezonu jakmile se k odběru zaregistruje alespoň 
20-30 lidí tak začnu rozesílat zpravodaje novým způsobem a na původní seznam adres pošlu jen informaci, 
že jsme přešli na nový způsob rozesílání mailů a že pokud chtějí dostávat dále maily, tak je třeba se 
přihlásit k odběru. Tj. tento rok se může stát, že budou těm, co se zaregistrují chodit 2 maily. Průběžně se 
budu snažit zaregistrované lidi vymazat ze seznamu, na který budu posílat informace o nutnosti se 
zaregistrovat, abych eliminoval to že někdo dostane 2 maily. 
 
Byla samozřejmě možnost všechny kontakty naimportovat do nového systému, ale záměrně jsem to 
neudělal. Jednak proto, že chci kontakty pročistit od historického balastu, jednak proto, abyste si tu 
jednoduchou registraci provedli sami a jednak tím otestovali systém a jednak vyjádřili touhu dostávat 
novinky.  
 
Chtěl bych vás požádat o to, abyste této akci udělali trochu propagaci v oddílech a upozornili své 
členy na tuto novou možnost, jak být informován o tom co se děje v Regionálním svazu stolního 
tenisu na Praze západ. 
 
Pokud budete mít k tomuto nějakou otázku, připomínku – tak mě neváhejte kontaktovat, budu se snažit 
odpovědět nebo pomoci. 
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Kromě popisu zde ve zpravodaji, jsem natočil krátké video, kde ukazuji postup registrace a i z druhé strany 
odeslání např. zpravodaje. Video je dostupné zde 
https://drive.google.com/file/d/1twGpqgSfxR31S_ETleRzjrBBKZtUqtP3/view?usp=sharing  
 
Postup přihlášení k odběru novinek je jednoduchý. Na našem webu https://prahazapad.stcstolnitenis.cz/ 
úplně dole je takovýto formulář, který vyplníte (prosím o zadání všech údajů) a kliknutím na tlačítko 
odešlete.  

 
 
 
 
 
 
 
Na zadaný mail vám přijde potvrzovací mail, kde je NUTNÉ kliknout na odkaz, kterým potvrdíte že 
souhlasíte s odběrem novinek. A od tohoto momentu budete zařazeni do mailového seznamu, na který 
budou rozesílány výše uvedené informace. 
 
Ten potvrzovací mail vypadá nějak takto: 

 
 
 
Z odebírání novinek se můžete kdykoliv odhlásit pomocí linku „Unsubscribe“, který bude chodit v každém 
mailu (případně je v tom prvním potvrzovacím mailu). 
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2 Oznámení RSST PZ 

2.1 Registrace 

• 14.09.2022 – Michal Šperl (Vestec C) – ročník 1969 
• 13.09.2022 – Tomáš Podolský (Únětice B) – ročník 1989 
• 14.09.2022 – Radim Neumann (Lety B) – ročník 1971 
• 14.09.2022 – Václav Jagoš (Lety B) – ročník 1959 
• 02.10.2022 – Prokůpek Jiří (Davle) – ročník 2009 
• 02.10.2022 – Chromych Jan (Davle) – ročník 2006 
• 04.10.2022 – Halodová Petra (Vestec B) – ročník 1974 
• 04.10.2022 – Horáčková Anežka (Ořech) – ročník 2009 
• 04.10.2022 – Veselý Miroslav (Ořech E) – ročník 1965 
• 04.10.2022 – Pražská Lenka (Ořech E) – ročník 1966 
• 07.10.2022 – Valo Václav (Úholičky) – ročník 2009 
• 07.10.2022 – Kunc Lukáš (Úholičky) – ročník 2008 
• 09.10.2022 – Franěk Matyáš (Černošice) – ročník 2008 
• 09.10.2022 – Hlaváček Daniel (Černošice) – ročník 2009 
•  
 
Aktuálně je nedokončená jediná registrace 
• 17.10.2022 – Strakoš Jan (Černošice) – ročník 1974 

 

2.2 Přestupy 

• 20.09.2022 – přestup Jaroslav Podrápský z TJ Sokol Libčice nad Vltavou do TJ Mnetěš 
 
 
 

3 Mládež 

3.1 BTM 

• Uskutečnil se první bodovací turnaj mládeže v této sezoně (BTM2022_01) - 9.10.2022 v Úholičkách 
• Výsledky zveřejněny na webu https://prahazapad.stcstolnitenis.cz/  

 

3.2 Dotace 

• Odeslána podepsaná „Smlouva o částečném spolufinancování činnosti dětí a mládeže 
Regionálního svazu stolního tenisu pro rok 2022“ (15000Kč na činnost mládeže) na ČAST  
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4 Zprávy STK 

4.1 Rozhodnutí 

• STK 2022_02 - Vacek zařazení na žebříček (12.10.2022) 
• STK 2022_03 - Napomenutí SK Viktorie Ořech C za pozdní zadání zápisu utkání 2. kola OP2 

(15.10.2022) 
• STK 2022_04 - Napomenutí TJ Sokol Libčice nad Vltavou D za pozdní zadání zápisu utkání 3. 

kola v OP3 (15.10.2022) 
• STK 2022_05 - Napomenutí TJ Sokol Unětice B za pozdní zadání zápisu utkání 5. kola v OP3 

 
 
Vše zveřejněno na webu https://prahazapad.stcstolnitenis.cz/  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Praze 23.10.2022        Miloš Frýdl, předseda STK 


