
Přehled práce PR listopad a prosinec 2017 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Jachtařský ples a anketa Jachtař roku 
Mini Transat 
MČR Team Race Optimist 
MČR ORC 
Viktor Teplý třetí na Kanárech 
MSJ ISAF 
Jachtařská akademie 
 
2) Jachtař roku 2017 – proběhly mailingy na prodej vstupenek a hlasování v anketě, které bylo stejně jako 
vloni spuštěno na webu ČSJ. Bylo připraveno krátké představení všech nominovaných včetně jejich výsledků 
a fotografií – zveřejněno na webu ČSJ a rozesláno do médií. Zástupci médií byli pozvání na Společenský 
večer. 
 
3) Jednání s potenciálními sponzory – bylo zajištěno obvolání firem z mailingu, které e-maily otevřely, zatím 
bohužel bez pozitivního výsledku. V jednáních budeme pokračovat.  
 
4) Web – pokračovala práce v plnění nového webu 
 
5) Proběhla prezentace ČSJ na výstavě Sport Life 
 
6) Charter Workshop – na setkání zástupců českých a slovenských charterových společností a agentur 
proběhl prezentace Jachtařské akademie 
 
7) Začaly přípravy na jarní výstavu FOR BOAT – s pořadatelem byla podepsána smlouva o recipročním 
pronájmu plochy, připravuje se bazén pro třídu Optimist, výstava proběhne 9.–11. 3. v Praze v Letňanech. 

 
 
Plán práce na leden a únor 2018 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Jachtařský ples a anketa Jachtař roku 
Jachtařská akademie 
Světový pohár Miami 
Lední jachting 
Jean Le Cam v Praze 
Milan Koláček komentuje Volvo Ocean Race 
 
2) Jachtař roku 2017  
– PLES 19. 1.: prodej vstupenek, propagace akce – nový mailing na všechny dostupné adresy jachtařů a 
klubů. Finální zajištění programu. 
– POŘADÍ ANKETY – spočítání výsledků, pozvánky pro první tři v každé kategorii, příprava jejich video vizitek 
– PO AKCI – prezentace v médiích 
 
3) Grafický návrh obálky ročenky ČSJ 
 
4) Příprava jachtařské přílohy Hospodářských novin (vyjde na jaře) 
 



5) Prezentace ČSJ na výstavě Go Brno 
 
6) Web – pokračovat v plnění nového webu, který bude spuštěn do konce ledna 
 
7) Výstava FOR BOAT – příprava expozice, oslovení zástupců lodních tříd a klubů s možností prezentace 
 
 
21. 12. 2017 Eva Skořepová 
 
 
 


