
Přehled práce PR květen a červen 2017 
 
1) Závody a akce propagovány v médiích: 
Extreme Sailing Series – přenosy v ČT 
ME RS700 a Eurocup RS Feva Lipno  – ve zpravodajství ČT Sport 
Test Event Aarhus 
Jachtařská liga 
MS RS Feva 
ME Fireball 
ME Tornado 
MČR Cadet Lipno 
MČR Optimist Nechranice – natáčení ČT- Zprávičky a Lvíčata 
MČR Laser, Splash Lipno 
MČR match racing 2.4mR Praha – natáčení ČT 
MČR Vaurien 
MČR Windsurfing 
ME+MS+MEJ+MSJ - Laser, Radial, Optimist a další třídy a závody – jen web a Facebook – bez významnějších 
výsledků 
 
2) Jachtař roku 2017 – bude jako ples v sálu na Novodvorské 19. 1., jsou vytištěny plakáty, pozvánky a 
vstupenky – probíhá jejich distribuce na kluby, proběhl první mailing na kluby a závodníky, propagace plesu 
probíhá na všech závodech, kterých se účastním, akci zajišťuje Martin Dvořák, vstupenky je možné objednat 
u mě nebo u Dany Dvořákové.  
 
3) Trička pro účastníky MČR – jsou postupně dodávána na jednotlivá MČR. 
 
4) Výstava For Boat – zúčastnila jsem se několika jednání s organizátory výstavy, na ročník 2018, který bude 
9.–11. 3. jsem domluvila opět prezentaci pro ČSJ zdarma, navíc budeme mít v samostatné hale k dispozici 
bazén (20x7 m). Ten nám zapůjčila APL, zaplatí i jeho opravu a úpravu pro použití v hale. Odvezla jsem ho do 
firmy Ultimate, která ho vyrobila a zajistí jeho úpravu. 
 
5) Sport Life – ve spolupráci s Katkou Fantovou se ČSJ bude opět prezentovat také na výstavě SportLife 
v Brně 10.–12.11. 
 
6) Výstava Go – Voda je pohoda – ve spolupráci s Ondrou Labudou bude prezentace ČSJ nově i na Go v Brně. 
 
7) Mediální spolupráce s Egonem Kulhánkem – proběhla schůzka s PR manažerem Karlínského divadla, který 
přislíbil pomoc při medializaci jachtingu, domluvili jsme se na spolupráci na ME RS700, týden před závodem 
však spolupráci odřekl. 
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