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Vážení sportovní přátelé, příznivci stolního tenisu,
dovolte mi vás všechny oslovit u příležitosti vydání našeho nového
elektronického periodika o stolním tenisu. Konečně je na světě a já pevně
doufám, že tímto počinem oživíme dění v našem sportu, zejména
informovanost.
Elektronickým „zpravodajem” bychom chtěli alespoň částečně nahradit
časopis Stolní tenis. Žijeme v moderní době, kdy výpočetní technika je čím dál
tím více využívána. Tištěná periodika jsou nahrazována těmi elektronickými,
a tento trend bude určitě pokračovat dál a v hojnější míře. Já osobně si rád
přečtu tištěné médium, ale zároveň si uvědomuji, že i stolní tenisté se musí
vývoji doby přizpůsobit. Pro elektronickou podobu hovoří i nepoměrně nižší
konečná „výrobní“ cena.
Co bude nový časopis obsahovat, kde a jak často bude vycházet? Především
se bude jednat o pravidelné rubriky, jako jsou: událost týdne, probíhající či
ukončené reprezentační akce, extraligové a ligové soutěže, soutěže mládeže,
zahraniční ligové soutěže, svazové informace, blahopřání k významným jubileím,
foto měsíce. V nepravidelných rubrikách se budou objevovat výsledky turnajů
seriálu World Tour, Ligy mistrů, Superligy či Poháru ETTU, okénka k sousedům,
novinky z ITTF a ETTU, představení hráčů (jejich profilů), informace z komisí
ČAST, zprávy z krajů apod. Zpravodaj „FLIP“ bude vycházet každých 14 dní,
zpravidla po odehraném ligovém víkendu. Bude k dispozici na nových webových
stránkách asociace a bude rozesílán členům Asociace, kteří o to projeví zájem.
Uvědomuji, že i v papírových časopisech nečteme všechno. Prostě si
vybíráme, co nás zajímá. Proto i v našem elektronickém „FLIPU“ bude na začátku
každého vydání obsah jednotlivého čísla, následně jednotlivé stránky budou
strukturované tak, aby čtenář rychle a přehledně našel to, co ho zajímá.
Doufám, že si novou podobu zpravodajství oblíbíte, a že přispěje ke zvýšení
popularity stolního tenisu, spolu se zlepšením, již zmíněné, informovanosti
členské základny. Přeji našemu novému zpravodaji úspěšný vstup pravou nohou
mezi nová elektronická periodika.
Zbyněk ŠPAČEK, předseda ČAST

.

Svátek stolního tenisu v Olomouci
REKORDNÍ ZÁJEM O CZECH OPEN
Olomouc. Hanácká metropole bude potřetí za sebou
dějištěm turnaje seriálu ITTF World Tour ve stolním
tenisu – Czech Open. Ten letošní proběhne v termínu
27. až 31. srpna 2014 a slibuje skvělou podívanou.
Ve startovní listině letošního Czech Open je 333 hráčů
a hráček ze 40 zemí z celého světa. Více informací zde:
http://www.ping-pong.cz/czech-open-2014-ve-stolnim-tenisu/

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Exhibice nejlepších českých reprezentantek
s autogramiádou v Obchodním centru Olomouc
City, soutěže o ceny, překvapení pro nejmenší
diváky a další atrakce…

Nenechte si Czech Open v Olomouci ujít!
NOVINKA! Jistě jste si všimli i nového vzhledu webových stránek
České asociace stolního tenisu. Moderní grafika, přehledný adresář
a především pestrý informační servis by měly „oslovit“ další zájemce
o sport s nejmenším míčkem. Stolní tenis je společně s volejbalem
nejrozšířenějším sportovním odvětvím na světě a toto výsostní postavení
si chce udržet. I díky vám, českým stolním tenistům…
Aktuální dění v českém i zahraničním stolním tenise sledujte
rovněž na facebooku České asociace stolního tenisu:
https://www.facebook.com/CeskaReprezentaceStolnihoTenisu

CZECH OPEN 2014
IVETA VACENOVSKÁ
NEBUDE CHYBĚT
CZECH OPEN
CHYBĚT
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