
Zpráva o kontrole prezentace Maestro club Kolovraty za rok 2009 
 

Maestro club 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, pro potenciální členy a pro sponzory. Celková kvalita webu 

je trvale velmi vysoká, stejně tak návštěvnost. Doporučení k rozvoji webu (podle priority): 

 

o Uspořádání krátkého školení / prezentace obsahu a funkcí stránek na členské schůzi, 

kde co najít a jak přispívat (když nevím jak na to, tak nepřispívám)  

o Doplnění automatické notifikace členů v chvíli, kdy je přidán nový článek, dokument 

či informace (podle oddílů nebo na základě registrace) 

o Oblast umožňující volnější komunikaci mezi členy týmu neprocházející standardním 

procesem publikování (fotky, pozvánky na polooficiální akce, apod. možná využít 

funkce některé sociální sítě) 

o Oddělení aktuálních a historických informací v některých sekcích způsobující pro 

nezasvěceného určitou nepřehlednost (resp. větší zvýraznění aktuálních) 

 

2. Informace v dalších médiích 

Informace o klubu a inzerce akcí klubu vychází pravidelně v Kolovratském zpravodaji. 

 

3. Prezentace klubu pořádáním veřejných akcí 

Byl realizován společenský ples klubu, dále volejbalový a nohejbalový turnaj v Uhříněvsi a 

také volejbalový turnaj geodetů a kartografů, kterým si klub dělá dobré jméno mezi 

geodetickou sportovní veřejností. Tyto akce přinášejí kromě prezentace klubu také finanční 

příspěvek k jeho hospodaření. 

 

4. Klubová trička 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. Dále, zájemci si mohou koupit teplákové soupravy Maestro. 

 

5. Propagační předměty 

Tyto předměty lze jednak zakoupit v administraci klubu, jednak jsou určeny pro propagaci 

klubu formou darování. K dispozici opět budou klubové kalendáře. 

 

6. Sponzorský dar pro Paraple 

V pondělí 26. října 2009 zástupci našeho klubu předali představitelům Centra Paraple v Praze 

Malešicích symbolický šek ve výši 3000,-Kč. 

 

Závěr 

Celkově lze prohlásit, že prezentace klubu na veřejnosti je trvale na velmi dobré úrovni 

odpovídající velikosti, významu a možnostem klubu. Výše uvedený výčet aktivit prezentace 

klubu není zdaleka vyčerpávající. Platí, že se prezentujeme i sportováním jako takovým - 

měřením sil na sportovních akcích a případně jejich organizováním pro naše soupeře. 

 

V Praze 26.listopadu 2009 

                          Jan Růžička 

člen kontrolní komise Maestro club Kolovraty 

http://www.maestroclub.cz/

