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Zpráva o kontrole prezentace sportovního klubu MAESTRO CLUB 
KOLOVRATY za rok 2007 
 
Prezentace sportovního klubu v roce 2007 probíhala standardním zp�sobem. Aktivity 
pokra�ovaly jako v p�edchozích letech a byly pr�b�žn� rozši�ovány. 
 
Prezentaci SK MAESTRO lze rozd�lit do následujících sekcí: 
 

Webové stránky klubu. 
 
Stránky fungují pr�b�žn� na adrese http://www.maestroclub.cz . Stránky slouží jak k 
prezentaci klubu na ve�ejnosti, tak pro informování �len� klubu o sportovních a 
spole�enských aktivitách, p�ipravovaných i prob�hlých akcích. Pr�m�rná denní návšt�va 
dlouhodob� dosahuje výborného výsledku 100 návšt�vník�.  
 
V roce 2007 bylo na stránkách klubu prezentováno celkem 107 �lánk�, z toho 10 �lánk� o 
ú�asti klubu na volejbalových akcích, 3 �lánky o nohejbalu, 38 �lánk� o bowlingových 
turnajích, zprávy o vodáckém a lyža�ském zájezdu, �ty�i pozvánky na výlet a mnoho dalších. 
Od za�átku roku do konce b�ezna bylo na stránkách klubu prezentováno již 33 �lánk�. 
 
K velkým akcím, které klub organizuje (viz dále) jsou p�ipravovány speciální stránky. 
 
Stránky jsou spravovány v redak�ním systému PHPRS upraveném pro pot�eby klubu.  Ten 
umož�uje snadné vkládání p�ísp�vk� a uživatelské dopl�ování obsahu webu. Stránky jsou 
p�ehledné, p�íjemné na pohled a pohodln� se ovládají. Jediným zjevným nedostatkem je 
fixovaná ší�ka stránky p�esahující 1024 pixel�, což je jistý proh�ešek proti dobrému 
webovému designu. 
 

Prezentace klubu v místním tisku. 
 
V roce 2007 byl SK MASETRO KOLOVRATY prezentován celkem 16 �lánky, z toho 4 v 
Kolovratském zpravodaji, 7 v Uh�ín�veském zpravodaji, t�emi v �asopise Zem�m��i� a po 
jednom �lánku se objevilo v �asopisech Zápraží a Náš Region.  
 
�lánky v �asopise Zem�m��i� byly publikovány v souvislosti s po�ádáním  volejbalového 
turnaje geodet� a kartograf�, který je zmín�n dále. 
 
Toto pokrytí v tisku odpovídá aktivitám a významu klubu. 
 

Po�ádání akcí pro ve�ejnost 
 
Významným zp�sobem prezentace klubu je po�ádání akcí pro ve�ejnost. V roce 2007 byly 
uspo�ádány následující akce: 
− Spole�enský ples sportovního klubu Maestro 
− Volejbalový turnaj geodet� a kartograf� 
− Volejbalový turnaj v Uh�ín�vsi 
− Nohejbalový turnaj v Uh�ín�vsi 
Tyto již tradi�ní akce mají vždy velký úsp�ch a prezentují již tradi�n� dobré jméno 
sportovního klubu jak mezi sportovní ve�ejností v mikroregionu, tak u sportovní ve�ejnosti 
odborné v oboru geodézie. Obdobné akce jsou naplánovány také na rok 2008. 
 



Adopce zví�at v pražské ZOO 
 
Na základ� vybraných p�ísp�vk� od �len� klubu byly v pražské ZOO adoptováni dikobraz 
srstnatonosý a psoun prériový. Na tabulkách u adoptovaných zví�at je umíst�n název klubu.  
 

Dresy a klubová tri�ka 
 
Prezentaci klubu na sportovních akcích zajiš�ují dresy v barvách klubu pro volejbal, nohejbal 
a tri�ka pro bowlingové turnaje. 
 

Shrnutí 
 
Prezentace klubu odpovídá jeho aktivitám a významu. Kontrolní komise neshledala na 
prezentaci klubu v roce 2007 žádné závažné nedostatky.  
 
 
 
 
 

Za kontrolní komisi 
Vratislav Filler 

 

 


