
 
 
 
 
O naší činnosti. 
 

 
 

Jsme tým jezdící závody v motocyklovém sportu motokros, cross country, supermoto, pitbike, 
trial, enduro. Účastníme se Mistrovství ČR, krajských přeborů, amatérských závodů. Tým byl 
založen roku 2007. V loňském roce 2012 v našem dresu jezdilo 24 jezdců, kteří se zúčastnili 47 
závodů po celé ČR, při nichž stál některý z jezdců týmu 28x na stupni vítězů. Zakoupili jsme týmové 
dresy, trika, fotoaparát a odměnili jsme nejlépe jezdící jezdce. Na závěr roku jsme uspořádali pro 
jezdce, sponzory a přátele týmu společné posezení a vytvořili nástěnný kalendář. Uspořádali jsme 1 
závod v motokrosu, kterého se zúčastnilo 101 jezdců. Závod byl zabezpečen profesionální zdravotní 
službou a také časomírou. Na závodě byly umístěny reklamní poutače s logem našich sponzorů. 
V Horažďovicích na náměstí máme „FANSHOP“ s týmovými věcmi (dresy, trika, kalendáře, 
cyklodresy…), na kterých jsou loga sponzorů. Na konci roku bychom opět rádi poděkovali sponzorům 
a přátelům týmu, v podobě předání týmového kalendáře, při společném posezení a prezentaci naší 
činnosti v roce 2013. 
Máte-li zájem o vzájemnou spolupráci, nabízíme Vám možnost umístění loga Vaší firmy na naše www 
stránky (www.enduro.horazdovice.cz) a na týmové dresy. WWW stránky fungují stejně jako náš tým 
od ledna 2007 a navštívilo je přes 100000 návštěvníků. Týdně se návštěvnost pohybuje okolo 450 
unikátních přístupů. Na stránkách jsou vyvinuty aplikace, které dávají návštěvníkům informace nejen 
o našem týmu, ale také o všech motocyklových závodech v ČR a návštěvníci zde také najdou 
kompletní informace o offroadových tratích v Čechách, včetně zobrazení na mapě a kontaktů. Tyto 
aplikace fungují od března 2012 a díky těmto informacím se rapidně zvyšuje návštěvnost. 
Jsme zaregistrováni jako občanské sdružení Enduro team Horažďovice, o.s. (IČO 27057721). Pro 
případné sponzory připravíme jakýkoliv jiný účetní podklad pro Vás vhodný (v souladu s ustanovením 
§ 15, odst. 1, zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmu). 
 
Těšíme se na budoucí spolupráci.  
 
S pozdravem  
 
Jaroslav Staněk 
jednatel 
Enduro team Horažďovice, o. s.  
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