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Zpráva o kontrole prezentace MAESTRO CLUB Kolovraty za období  
leden – �íjen 2007 
 
 
MAESTRO CLUB Kolovraty se na ve�ejnosti prezentuje následujícími zp�soby: 
 
1. Webové stránky klubu www.maestroclub.cz. 
Stránky slouží jednak jako informa�ní portál pro �leny klubu, jednak p�inášejí zajímavé 
�lánky o klubových aktivitách. Od za�átku roku 2007 bylo publikováno již celkem 95 �lánk�, 
tedy v pr�m�ru jeden �lánek za t�i dny. Na webu jsou podrobn� mapovány aktivity klubu 
zejména ve volejbalových a bowlingových sout�žích. Další aktivitu klubu jsou zmi�ovány u 
p�íležitostí jako jsou po�ádání turnaj�, ples�, vyhlašování akcí atd.  
Sou�ástí webu jsou i samostatné stránky v�nované velkým klubovým akcím, které byly v roce 
2007 celkem �ty�i (spole�enský ples, volejbalový turnaj geodet� a kartograf�, volejbalový a 
nohejbalový turnaj v Uh�ín�vsi).  
Celková kvalita webu je velmi vysoká, stránky pracují na redak�ním systému PHPRS, který 
je zna�n� rozší�en, �ímž vznikl kvalitní informa�ní systém p�izp�sobený pot�ebám klubu.  
Na web vedou odkazy ze zhruba desítky sp�átelených webových stránek, jeho návšt�vnost je 
sledována n�kolika webovými audity. Pr�m�rná denní návšt�vnost webu je t�sn� pod 100 
návšt�v, což je v p�ípad� webu tohoto zam��ení úctyhodné �íslo. 
 
2. Informace v dalších médiích. 
V roce 2007  se informace o klubu objevily v tišt�ných médiích celkem �trnáctkrát, což je 
po�et odpovídající také lo�skému roku. Z�ásti šlo o inzerci akcí jako je spole�enský ples nebo 
volejbalovým turnaj geodet� a kartograf�, z�ásti o zprávy informující o sportovních 
výsledcích klubu. Ze zpráv v tisku stojí za zmínku rozsáhlý �lánek o již zmín�ném 
volejbalovém turnaji, vyšlý v �ervnovém a �ervencovém �ísle �asopisu Zem�m��i�. 
 
3. Prezentace klubu po�ádáním ve�ejných akcí. 
MEASTROCLUB Kolovraty se na významn� prezentuje po�ádáním ve�ejných akcí. V roce 
2007 byl realizován spole�enský ples klubu, dále volejbalový a nohejbalový turnaj v 
Uh�ín�vsi a také volejbalový turnaj geodet� a kartograf�, kterého se ú�astnilo 25 tým� a 
kterým si klub d�lá dobré jméno mezi geodetickou sportovní ve�ejností. Tyto akce p�inášejí 
krom� prezentace klubu také nezanedbatelný p�ísp�vek k jeho hospoda�ení a jsou tak pro klub 
p�ínosné hned n�kolika zp�soby. 
 
4. Klubová tri�ka a dresy. 
Na volejbalových, nohejbalových i bowlingových turnajích vystupují hrá�i klubu v dresech v 
klubových barvách (modrá, �erná, bílá). Tím je klub prezentován p�i každém zápase jeho 
�len�. V budoucnu by bylo možné uvažovat o rozší�ení tohoto zp�sobu prezentace nap�íklad 
vytvo�ením nesportovních prezenta�ních p�edm�t� s klubovou tématikou, jako by byla tri�ka 
na b�žné nošení apod. Není to ale nezbytné. 
 
5. ZOOadopce. 
V roce 2007 adoptuje MAESTRO CLUB Kolovraty dv� zví�ata v pražské ZOO: dikobraze 
srstnatonosého a psouna prériového. Cedulky s uvedením p�isp�vatele jsou umíst�ny v 
pražské ZOO u obou výb�h�. Na adopci p�ispívají �lenové klubu takže klubu nep�ináší další 
finan�ní výdaje. 
 
 
 



 
 
Celkov� lze prohlásit, že prezentace klubu na ve�ejnosti je na velmi dobré úrovni odpovídající 
velikosti, významu a možnostem klubu. Jsou využívány tradi�ní (web, dresy, �lánky v 
místním tisku) i mén� tradi�ní zp�soby prezentace. Kvalitu prezentace klubu a jeho známost v 
okolí Kolovrat potvrzuje jednak p�íjem nových zájemc� o sportování v klubu, jednak 
skute�nost, že volejbalový tým klubu hrající 5.AVL je i sponzorován. 
 
V Ond�ejov� 4. listopadu 2007 
 
 
 
 

                          Vratislav Filler 
�len kontrolní komise MAESTRO CLUB Kolovraty 

 

 


