
Informace pro kluby k zadávání akcí do kalendáře ČSS 
 
 ČSS zavedl od srpna 2011 nový typ kalendáře akcí. Hlavní změnou je to, že byly 
určeny na krajských sdružení ČSS osoby (viz příloha), které mají oprávnění vkládat 
jednotlivé akce do tohoto kalendáře (tj. akce 2. kategorie a 3. kategorie, akce 
1. kategorie vkládá i nadále tajemník ČSS po schválení STK). Osoba, která akci do 
kalendáře vložila, tuto akci může i editovat, případně zrušit. 
 
  Z tohoto důvodu je nutné odedneška posílat Vaše akce na níže uvedené osoby 
ve Vašem KS, popřípadě nutnosti změn se taktéž obrátit na ně. 
 
 Prozatím propozice a výsledkové listiny na zveřejnění na stránkách ČSS zasílejte 
na adresu pana tajemníka, výhledově bude i toto umožněno odpovědným osobám na 
KS. 
 
 Další novinkou je možnost uvádění klubových akcí (tj. soutěží 3. kategorie) 
v kalendáři ČSS. V případě, že máte o toto zájem, pošlete žádost o přidělení 
přístupových práv, ve které bud uvedeno: název a číslo SSK, odpovědná osoba spolu 
s tel. spojením a e-mail, na mojí adresu (streit@shooting.cz). 
 
 Ohledně „vyhledávání“ v kalendáři – zatím je nastaven „omezený“ počet 
zobrazujících se akcí na jedné stránce, aby se nemuselo moc „rolovat“ a akce byly 
pokud možno viditelné na jedné stránce, na listování jsou na horní liště „šipečky“, pro 
rychlejší „přesun“ v datech stačí napsat datum, zadat vyhledat a zobrazí se všechny 
akce od zadaného data dále  
  
 Pracuje se na „tiskovém“ výstupu kalendáře, ale zatím není sjednocený názor, 
v čem by měl být, nicméně do začátku „vzduchové“ sezóny bude funkční. 
 
 
 
V případě nejasností se neváhejte dotázat, milerád Vám odpovím, případně sjednám 
nápravu. 
 
 
 
Jiří Streit 
streit@shooting.cz 
602 376 891 
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Seznam odpovědných osob na krajských sdružení ČSS 
za web a kalendář 
 
Stav ke dni: 19. 9. 2011 
 
 

Kraj  Osoba e-mail 

ČSS  Ladislav Janoušek janousek@shooting.cz 
1001 Praha Hermel Ivan hermel@shooting.cz 

1002 StČ Mgr. Chmel Karel ml. kchmel@karneval.cz 
1003  Hradecký Jaroslav Frýda frydajar@seznam.cz 

1004 Pardubický JUDr. Jan Říha Jan.Riha@upce.cz 
1005 Jihočeský Ing. Voldán Petr voldap1@volny.cz 

1006 Plzeňský Havel Jaroslav haveljarda@atlas.cz 

1006 Plzeňský Jan Fidler fidler@shooting.cz 
1007 Karlovarský Petr Klein klein.sokolov@seznam.cz 

1008 Ústecký Šlechta Pavel slechta65@seznam.cz 
1009 Liberecký Ing. Mrňák Přemysl premysl.mrnak@seznam.cz 

1010 Vysočina Materna Jiří JiriMaterna@seznam.cz 
1011 Jihomoravský Dr. Ing. Procházka Jan Prochazka.vyskov@email.cz 

1012 Olomoucký Ing. Sůva Milan milan.suva@volny.cz 

1013 Zlínský Štefan Janošťák janostak.stefan@seznam.cz 
1014 Moravskoslezský Tomeček Květoslav kvetoslav.tomecek@centrum.cz 

1014 Moravskoslezský Kurečka Aleš info@bytyservis.cz 
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