
Výroční zpráva projektu Strahovská liga ve stolním tenise
 a požadavky pro další období

Projekt Strahovská liga ve stolním tenise vznikla jako studentská soutěž na kolejích Strahov v 
loňském semestru (tj.v LS 2010/11). Jedná se o semestrální soutěž, při které se zápasy 
odehrávají na kolejních ping-pongových stolech. Soutěž je rozdělena na základní část a play-
off,  z kterého vzejde vítěz.
Podmínkou k účasti je býti členem klubu Silicon Hill (tj.mít zaplaceno alespoň základní 
členství).

Účast prvního ročníku dosáhla čísla 60ti aktivních hráčů.

Soutěž byla propagována především pomocí letáků na blokových nástěnkách a herních 
místnostech. Zmíňka proběhla i v mailinfu a na local newsech.

Teambuildingová akce aneb Zakončení ročníku LS 2010/11 bylo směřováno do SH Grill centra, 
bohužel kvůli nepřízni počasí byla akce přesunuta do Klubovny na bloku 4. Na sešlosti, které se 
účastnila většina hráčů, byly mimo jiné vyhlášeny výsledky, předány ceny a pronesena 
závěrečná řeč ročníku. Ke zpříjemění atmosféry posloužil i soudek piva a grilované maso.

Čerpání financí 2011-1

V období 2011-1 projekt čerpal požadované peníze ve výši 5.857 Kč ze schválených 6.000 Kč. 
Finance byly použity na nákup dvou sítěk, sady míčků, dvou sad pohárů (muži, ženy) a zbytek 
sumy byl vynaložen na občerstvení při závěrečném večírku.

Cíle v období 2011-2

• Zlepšení propagace mezi studenty (akce Prvák)
• Vytvořit nový webový server, který by lépe sloužil účastníkům ligy
• Nové grafická ztvárnění
• Záverečný večírek spojit s finálem a bojem o 3.místo v SH Centru za přítomnosti jak 

hráčů, tak i pozvaných aktivních členů klubu

… a další nápady, které vyplynou v průběhu semestru

Rozpis požadavků na období 2011-2

• Ceny
• poukazy (1.500,1.000 a 500 Kč) 3.000 Kč
• 2 sady pohárů 1.200 Kč
• 3x soudek 5l (pro muže) 1.000 Kč
• Šáňo a květina (pro ženy)    650 Kč

___________
CENY CELKEM 5.850 Kč

• Sud piva 50l (závěrečný večírek) 1.350 Kč

• Odpuštění IT členství    800 Kč

CELKEM POŽADOVÁNO 8.000 Kč 
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