
Zpráva o kontrole prezentace MAESTROCLUB Kolovraty za rok 2008 
 
MAESTROCLUB Kolovraty se na veřejnosti prezentuje následujícími způsoby: 
 
1. Webové stránky klubu www.maestroclub.cz. 
Stránky slouží jednak jako informační portál pro členy klubu, jednak přinášejí zajímavé 
články o klubových aktivitách. Od začátku roku 2008 bylo publikováno již celkem 137 článků 
(ke 3.12), což je oproti loňskému roku mírný nárůst frekvence. Na web pravidelně přispívá 
více než pět kenových autorů z klubu, čímž je zajištěna integrita webu. 
Na webu jsou podrobně mapovány aktivity klubu zejména ve volejbalových a bowlingových 
soutěžích. Další aktivitu klubu jsou zmiňovány u příležitostí jako jsou pořádání turnajů, plesů, 
vyhlašování akcí atd.  
Součástí webu jsou i samostatné stránky věnované velkým klubovým akcím, které byly v roce 
2008 jako tradičně čtyři (společenský ples, volejballový turnaj geodetů a kartografů, 
volejbalový a nohejbalový turnaj v Uhříněvsi).  
Celková kvalita webu je trvale velmi vysoká, stránky pracují na rozšířeném redakčním 
systému PHPRS.  
Na web vedou odkazy ze zhruba desítky spřátelených webových stránek, jeho návštěvnost je 
sledována několika webovými audity. Průměrná denní návštěvnost webu ve všední den běžně 
přesahuje 100 návštěv, což je v případě webu tohoto zaměření úctyhodné číslo. Oproti 
loňskému vzrostla návštěvnost webu přibližně o 10% 
 
2. Informace v dalších médiích. 
V roce 2008 se informace o klubu v tištěných médiích objevovalz průběžně. Zčásti šlo o 
inzerci akcí jako je společenský ples nebo volejbalovým turnaj geodetů a kartografů, zčásti o 
zprávy informující o sportovních výsledcích klubu. I tentokrát vyšel článek o turnaji v 
časopise Zeměměřič, 
 
3. Prezentace klubu pořádáním veřejných akcí. 
MEASTROCLUB Kolovraty se na významně prezentuje pořádáním veřejných akcí. I v roce 
2008 byl realizován společenský ples klubu, dále volejbalový a nohejbalový turnaj v 
Uhříněvsi a také volejbalový turnaj geodetů a kartografů, kterého se tento rok účastnilo 19 
týmů a kterým si klub dělá dobré jméno mezi geodetickou sportovní veřejností. Tyto akce 
přinášejí kromě prezentace klubu také nezanedbatelný příspěvek k jeho hospodaření a jsou tak 
pro klub přínosné hned několika zůsoby. 
 
4. Klubová tri čka a dresy. 
Na volejbalových, nohejbalových i bowlingových turnajích vystupují hráči klubu v dresech v 
klubových barvách (modrá, černá, bílá). Tím je klub prezentován při každém zápase jeho 
členů.  
 
5. Propagační předměty (merchandising). 
V roce 2008 byla realizována objednávka reklamních předmětů klubu, aktuálně jde o pánskou 
polokošili, dámské tričko, čelenku, hrněček, sportovní píšťalku a kuličkové pero. Tyto 
předměty lze jednak zakoupit v administraci klubu, jednak jsou určeny pro propagaci klubu 
formou darování. 
Dalšími prezentačními materiláy jsou klubové kalendáře, které budou opět ve velkém 
množství k dispozici. 
 
5. ZOOadopce. 



V roce 2008 adoptuje MAESTROCLUB Kolovraty v pražské ZOO následující zvířata: 
- Vakoveverku létavou 
- Dikobraze srstnatonosého  
- Psouna prériového.  
Cedulky s uvedením přispěvatele jsou umístěny v pražské ZOO u všech výběhů. Na adopci 
přispívají členové klubu (vybraná částka převyšující 3000,-) takže klubu nepřináší další 
finanční výdaje. 
 
Závěr 
Celkově lze prohlásit, že prezentace klubu na veřejnosti je trvale na velmi dobré úrovni 
odpovídající velikosti, významu a možnostem klubu. Jsou využívány tradiční (web, dresy, 
články v místním tisku) i méně tradiční způsoby prezentace. Kvalitu prezentace klubu a jeho 
známost v okolí Kolovrat potvrzuje jednak příjem nových zájemců o sportování v klubu, 
jednak skutečnost, že volejbalový tým klubu hrající 6.AVL je i sponzorován. 
 
V Praze 3. prosince 2008 
 

                          Vratislav Filler 
člen kontrolní komise MAESTROCLUB Kolovraty 

 


