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Kdo jsme

Značka South Bohemia Cars Club

Spolek SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s. vznikl v 
prosinci 2019 za účelem organizace akcí zaměřených 
na automobilový svět, zejména orientačních a 
setinových rallye, ale také v oblasti zdokonalování řidičů 
a tím nepřímo i prevenci dopravních nehod.

Dosud největší podíl naší činnosti tvoří pravidelná 
setkání na kávu, nazvaná Coffee Meet, a také 
orientační a setinové rallye. 

Coffee Meety se až na naprosté výjimky konají až na 
výjimky jednou měsíčně mimo zimní období. Jejich 
cílem je setkání příznivců automobilů a debaty právě 
zejména na automobilová témata. Průměrná účast je 
okolo 30 vozidel, což znamená přibližně 60 účastníků.

Orientační a setinové rallye pořádáme na různých 
místech po České republice - zatím např. v České 
Kanadě, v Jeseníkách či na Šumavě. Některé z těchto 
akcí jsou spojené s historií rallye, např. vedou po 
trasách rychlostních zkoušek; to je případ akce „Po 
stopách Rallye Krumlov“. Gros těchto akcí je řízení - 
v případě orientační rallye po konkrétních bodech, kde 
účastníci plní drobné úkoly, v případě setinové rallye 
po přesně dané trase. 

Ač jménem rallye, tyto soutěže se nejedou na rychlost - 
důležité jsou najeté kilometry, resp. najeté kilometry 
a odchylka od času dojezdu do cíle, který je stanoven 
tak, aby byl dosažitelný při dodržování dopravních 
předpisů. Účast na těchto akcích nám postupně roste, 
poslední - Předmikulášské orientačky - se účastnilo 
24 posádek po dvou až čtyřech členech.



Značka Call of South

Značka vznikla pod záštitou South Bohemia Cars Clubu 
pro orientační rallye pořádané v zemích jižně od České 
republiky. Samostatná značka nám dovoluje lepší 
zaměření na specifickou cílovou skupinu.

První podnik pod touto značkou je zároveň dosud 
největší podnik, který chystáme - je to orientační rallye 
v Bosně a Hercegovině. Bude orientační rallye 
v pravém slova smyslu, tedy formou bodů v itineráři, 
mezi nimiž budou muset účastníci hledat cestu s cílem 
najít ji co nejkratší. 

Call of South bude probíhat v termínu 2.-10. července 
2022 na tři etapy - dvě dvoudenní a jednu jednodenní, 
náročnější. V rámci etap pojedou účastníci na místa 
zajímavá svou přírodou, ale i spojená s historií Bosny 
a Hercegoviny.

V rámci projektu Call of South podporujeme válečné 
veterány. Pro rok 2022 jsme si vybrali Spolek VLČÍ 
MÁKY, který pomáhá nejen válečným veteránům, ale 
i veteránům policie a hasičů. Podpora má formu jednak 
finančního příspěvku pro spolek z vybraného 
startovného a jednak určité výhody pro případné 
účastníky spojené s tímto spolkem v rámci našich akcí.

Vlastní webové stránky

SBCC: http://www.southbohemiacarsclub.cz/ 
Call of South: http://www.callofsouth.cz/ 

http://www.southbohemiacarsclub.cz/
http://www.callofsouth.cz/


Sociální sítě

O našich aktivitách a plánovaných akcích informujeme naše příznivce 
zejména pomocí sociálních sítí - Facebooku a Instagramu. Účastníci 
minulých akcí kromě toho dostávají pozvánky na chystané akce také 
v konkrétnější formě e-mailem. 

Kromě toho má každá naše akce také založenu vlastní facebookovou 
událost, kde sdílíme konkrétnější informace.

Návštěvnost našich webů:

Dosah sociálních sítí: Sledující:



Co můžeme vaší společnosti nabídnout

Naše komunita, ač malá, se s každou akcí značně 
rozrůstá. Zároveň velká část účastníků navštěvuje naše 
akce opakovaně a chová k našemu klubu důvěru.

V průběhu roku dokážeme zviditelnit vaši společnost 
na našich komunikačních kanálech - webu a sociálních 
sítích, případně e-mailu. Formy mohou být různé dle 
domluvy, od umístění loga a odkazů až po přímou 
propagaci. Loga můžeme vylepit taktéž na klubová 
auta, případně produkty vaší společnosti vzít s sebou. 

Na větších akcích mají účastníci polepená vozidla 
samolepkami akce, mezi nimiž může být také logo vaší 
společnosti v různé velikosti. To znamená, že se bude 
objevovat na fotografiích z akce sdílených námi na 
našich webech a sociálních sítích, ale také našimi 
účastníky na svých profilech.

Další možností prezentace vaší společnosti jsou ceny, 
které od nás účastníci každé soutěžní akce mohou 
vyhrát. Na menších akcích toto privilegium náleží 
posádkám umístěných na prvních třech místech, ale 
každé posádce dáváme také drobný proviant před 
startem akce - sušenky či nějaký nápoj.

Spolupráci rádi navážeme s jakoukoliv firmou, jejíž 
produkty se alespoň částečně prolínají s naším polem 
působnosti. Není tedy důležité, zdali prodáváte 
autodíly, vyrábíte výživové doplňky zaměřené na 
cestovatele nebo jste rodinná firma zabývající se 
výrobou funkčního prádla. Co pro nás však je důležité, 
je důvěra ve váš produkt či vaši službu - stejně jako je 
důležitá vaše důvěra v nás.

Rádi se domluvíme na spolupráci i se společnostmi, 
které chtějí podpořit válečné veterány.



V případě, že máte zájem o spolupráci, neváhejte nás 
kontaktovat na email marketing@southbohemiacarsclub.cz.

Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na spolupráci.

SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s.
IČ: 08752192

Za Tavírnou 121, 381 01 Český Krumlov
email: admin@southbohemiacarsclub.cz
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https://www.facebook.com/southbohemiacarsclub
https://www.youtube.com/channel/UCTQM01fgu3l6IjJRDvurP4A
https://open.spotify.com/show/5akIFakkfEWOxVeYRi8d6y
https://www.instagram.com/southbohemiacarsclub/
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