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1. Ostrý start webu 

 
Vážení stolní tenisté, 

 
Tímto Vám oznamujeme, že byly spuštěny webové stránky RSST Blansko      

  

www. rsstblansko.cz     
  
 a doopravdy rozesíláme tento zpravodaj NAPOSLEDY !!!!!, ještě 

postaru. Zároveň by měl přijít přihlášeným odběratelům novinek na 
našem webu do jejich emailových schránek, kde ho najdou v záložce 

Hromadné.    

                                                                                                            
                                                                                                        

Co to pro nás Všechny znamená? 
 

1. Nebudou již rozesílány zpravodaje a jiné informace VV RSSTB, STK 
RSSTB, ostatních komisí a jiné, prostřednictvím emailu. 

 
2.Tyto informace budou vkládány na web, tudíž kdokoliv se přihlásí na 

web, může se informovat o dění našeho RSSTB v aktualitách a ostatních 
záložkách a získá i další   informace, které potřebuje k chodu oddílu, 

družstva (rozlosování, tabulky-ČAST, pojištění členů RSSTB, metodiky 
trénování, ekonomické předpisy, seznam členů VV  a ostatních komisí 

včetně telefonů a emailů, apod.). 
 

3. Ten kdo se přihlásí k odběru novinek - měli by to být především 

vedoucí družstev, organizační pracovníci oddílů, trenéři pracující 
s mládeží,ale také členové a přátelé RSSTB - bude informován 

prostřednictvím emailu o tom, že něco nového (článek z turnajů, 
informace o turnajích, zápisy z VV, zpravodaje, apod.) bylo vloženo na 

web. Tento email najdete ve své emailové schránce vzáložce Hromadné. 
 

 
 

 
 



 

Jak se přihlásit k odběru novinek? Je to velice jednoduché: 

 
1.Na hlavní straně webu úplně dole, musíte odrolovat dolů, do kolonky 

vepsat vaši emailovou adresu a kliknout na "Přihlásit k odběru". 
2.Na Vámi uvedený email Vám bude zaslán potvrzovací email, který 

kliknutím na políčko potvrdíte.                                                            
3.Následně ještě potvrdíte, že nejste robot a kliknete na políčko "přihlásit 

se k odběru". A to je vše. 
 

 
Jestliže budete mít nějaké připomínky, náměty ke zlepšení obsahu 

webu,budete chtít něco oznámit členské základně RSSTB  prostřednictvím 

webu(turnaje apod.)  adresujte je na email:  

 
newslleter@rsstblansko.cz 

  

Upozornění na nově přidané události na web, najdete ve vaší emailové 
schránce, v záložce Hromadné, ne v doručené. Proto je třeba si v emailu 

otevírat tuto záložku a překontrolovat, protože sem Vám chodí emaily, 
které jsou rozesílány jako novinky (newslettery). 

 
 

Lukáš David - hlavní administrátor webu : luk.david@seznam.cz 
Michal Dudek - administrátor webu : rambojack@seznam.cz 

Tomáš Harna- administrátor webu : harna.tomas@gmail.com 

 

 
 

 

Pavel Gyurgyik 
předseda RSSTB 
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