
Přehled práce PR březen a duben 2018 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Jachtařská akademie 
Výstava For Boat 
ME Finn Cadiz – Ondra Teplý byl v hlavních zprávách na ČT1 a ve zprávách na Seznam TV 
Princess Sophia Trophy Mallorka – v YACHTU 5/18 titulní strana (Jakub Halouzka) + 3 strany článek 
Světový pohár v Hyeres - Ondra Teplý byl ve Sportu ve světě na ČTSport a ve zprávách na Seznam TV 
MEJ Laser Radial Balaton 
MEJ Laser 4.7 Patras Řecko 
Easter Regata Garda 29er 
Optimist Garda Meeting 
Pálavská regata 
Velikonoční regata – 4. 5. film na Sport 5 
+ další regionální závody v regionálních médiích 
Na iSPort vyšel pěkný rozhovor s Dominkou Vaďurovou a Sárou Tkadlecovou. 
 
2) 9.–11. 3. v Praze v Letňanech proběhla prezentace jachtingu a ČSJ na výstavě FOR BOAT – expozice ČSJ 
obsahovala letos bazén 22 x 7 metrů, pluly Optimisty, Tera a Bicy, vystavené byly třídy RS, dále FD, 29er a 
420. Výstava byla opět úspěšná, zaznamenali jsme zájem o jachting, a to jak dětí, tak dospělých, kteří se k 
jachtingu po letech vracejí. 
 
3) Vyšla příloha Hospodářských novin s tématem Jachting – obsahuje mimo jiné rozhovor s jachtařem roku, 
článek o tom, jak a kde začít s jachtingem a další témata. Byla prezentována na výstavě ForBoat. 
 
4) Web – pokračují práce na plnění nového webu – od některých reprezentantů stále nemám všechny údaje, 
protože mi je dosud neposlali. Doplnila jsem vše, co bylo v mých silách, z vlastních zdrojů a stále doplňuji. 
Většinu reprezentace a SCM jsme nafotili na Mallorce a na Nových Mlýnech.  
 
5) Trička, kraťasy a převlečníky pro reprezentanty – byly vypracovány grafické návrhy, stále čekám na finální 
výběr – výběr jsme s Michalem Smolařem částečně udělali na Pálavské regatě, stále však nemám počty kusů 
a velikosti reprezentantů. 
 
6) Mediální spolupráce s paní Martykánovou – byl domluven rozhovor s Benjamínem Přikrylem a případná 
pomoc s medializací ME třídy Finn v Cadizu – paní Martykánová se nakonec rozhodla s ČSJ nespolupracovat. 

 
7) Spolupráce s Bárou Tuzarovou – rozhovory s reprezentanty – do přípravy rozhovorů jsem zapojila Báru 
Tuzarovou, která pravidelně přispívá do časopisu YACHT.  
 
8) Spolupráce s Michalem Andělem – zpravodajství z mezinárodních akcí – zúčastní se všech velkých závodů 
třídy Laser včetně Aarhusu. Michal Anděl je slovenský reprezentant a trenér Laseristů, zároveň je instruktor 
RYA, umí česky a píše i fotí – také přispívá do YACHTU. Domluvila jsem s ním spolupráci. První zpráva včetně 
krátkých rozhovorů od něj přišla z MEJ Laser Radial na Balatonu (zveřejněna na webu ČSJ, vyšla i v dalších 
médiích). 
 
Postupně na rozhovorech všichni tři pracujeme, vyjdou v YACHTU, na webu ČSJ a ve vybraných celostátních 
médiích. 
 
9) Osvědčila se také spolupráce s excelentním fotografem Pavlem Nesvadbou, který byl s týmem na 
Mallorce. Získali jsme vynikající fotografie, které využijeme po celou sezonu. Připravujeme Pavlovu účast i v 
Aarhusu. 



10) Film pro Aarhus – od pořadatelů MS přišel požadavek na film o českých reprezentantech a ČR. S těmi, co 
byli na Pálavské regatě jsem video natočila, další video poslal Sára Tkadlecová. Zdeněk Sünderhauf zajistí 
střihače, který připravené fotky a videa sestříhá do požadované podoby. 

 
11) Pálavská regata – zúčastnila jsem se MČR Laser Radial – fotila na vodě, mluvila s reprezentanty a členy 
SCM, trenérem Michalem Smolařem a dalšími. Připravili jsme videa, reprezentační trička, rozhovory... 
 
12) Na Konferenci ČSJ proběhla prezentace PR komise 

 
Plán práce na květen a červen 2018 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Palmavela – Tři sestry a Hébé 
ME třídy Laser a Radial v La Rochelle 
Finále světového poháru v Marseille 
YES regata 
Medemblik regata 
Kieler Woche 
ME Optimist Medemblik 
Kvalifikace Aarhus – rozhovory s účastníky a avíza do všech médií, že se pojede 
Česká jachtařská liga 
České poháry a MČR 
 
2) Plnění webu ČSJ – doplnit chybějící statické stránky, naplnit lodní třídy a kluby. Na webu postupně 
pracujeme s Radimem Vašíkem, René Sehnalem a Petrem Šlehoferem, omluvte určité nedokonalosti, které 
se snažíme postupně odstraňovat. Případné podněty a postřehy nám zasílejte.  
 
3) Trička, kraťasy a převlečníky pro reprezentanty – dokončit výběr a nechat vyrobit, aby byly do Aarhusu!!! 
 
4) Jachtař roku 2018 – začít plánovat a organizovat anketu – doladit pravidla hlasování podle připomínek, 
vybrat datum, místo bude opět Novodvorská, na organizaci budeme opět spolupracovat s Martinem 
Dvořákem. 
 
5) Postupně připravit představení a rozhovory s jednotlivými reprezentanty (RD, RDJ, SCM a SPS) pro 
různá tištěná média, připravit prezentaci Aarhusu do médií 
 
6) Re:publika 1918–2018 – Katka Fantová připravuje velkou expozici jachtingu na výstavu ke stoletému 
výročí vzniku republiky (26.  5.–17. 6.). Historické materiály budou zapůjčeny z ČYKu, vystaven by měl být 
také Melges 24 a další současné lodě i historické artefakty.  
 
 
4. 5. 2018 Eva Skořepová 
 
 
 


