
PR komise ČSJ - zápis z jednání 18.5.2021 

Účastníci: 

Eva Skořepová, Katka Fantová, Jitka Tkadlecová, Pavel Winkler, Vladimír Dvořák 

Zapsal: Vladimír Dvořák  

1. Architektura smluvní spolupráce s Evou Skořepovou a Lucií Šimkovou 

PR budou pro ČSJ zajišťovat dva subjekty: 

ES yacht 

Vladimír Dvořák poslal návrh smlouvy s ES yacht ke schválení VV ČSJ na jednání ve čtvrtek 21.5.2021 

Lucie Šimková  

Smlouvu s Lucii Šimkovou projednává Katka Fantová. Smlouva byla vytvořena dle smlouvy s ES yacht a věcně je 

zaměřena na projekt “začni s jachtingem”, který má za cíl oslovit nové jachtaře a přivést je do jacht klubů.  

Lucie Šimková navrhuje, aby smluvním partnerem byla firma jejího manžela. Zde je problém v tom, že tato 

firma se má stát plátcem DPH.  

Katka projedná s Lucíí to, že ČSJ není plátcem DPH a platby za služby jsou včetně DPH.  

Věci k řešení na VV ČSJ : 

- Projednání smlouvy s ES yacht 

- Projednání smlouvy na služby Lucie Šimkové 

2. Věcná spolupráce Evy Skořepové s Lucií Šimkovou 

Původní záměr zřídit pro projekt “začni s jachtingem” samostatný Facebook a Instagram účet byla PR komisí na 

základě doporučení specialistů agentury Besocial přehodnocena. Jako výhodnější se jeví to, aby měl ČSJ jeden 

účet na Facebooku a Instagramu a v jeho rámci měl oddělené komunikační skupiny.  

Příspěvky budou připravovat: 

- Eva pro jachtařskou komunitu  

- Lucie pro projekt začni s jachtingem 

Publikace příspěvků včetně placené reklamy na tyto příspěvky bude zajišťovat buď Lucie nebo agentura 

Besocial.  

Věcný návrh, jak bude proces fungovat připraví Pavel Winkler 

Je plánováno osobní setkání Katky, Evy a Lucky dne 27.5. kde bude projednán a domluven proces spolupráce. 

Věci k řešení na VV ČSJ: 

- PR komise navrhuje, aby ČSJ provozoval na Facebooku a Instagramu jen jeden účet a ten přejmenoval 

na “Český jachting”. Tento název zastřeší jak aktivity pro členskou základnu, tak aktivity směrem k 

veřejnosti, a to včetně projektu “začni s jachtingem”. 

3. Jachtař roku  

Akce Jachtař roku proběhne v rámci televizního vysílání na stanici Sport5 dne 7.6. od 20h večer.  

Natáčení bude probíhat 2.6. ve studiu yachting.com. Bohužel yachting.com nemá adekvátní kvalitu techniky pro TV 

(jen pro internet stream) takže je nutné zajistit vysílací techniku os Sport 5 což zdraží akci.  

Grafiku yachting.com nezajistil, takže bylo rozhodnuto, že ji zajistí Bechannel do 20.5. 



Cílem je aby 21.5. měla Eva grafiku a mohla spustit propagaci akci ne webu, Fcb, Inst.  

Na Jachtaři roku proběhnou medailonky našich závodníků i představení plánů našich olympioniků pro cyklus Paříž 

2024. 

Na Jachtaře roku budou pozvání i novináři. Jitka upozornila Eva na vznik nové stanice ČRo sport – Jitka dodá Evě 

kontakt.  

4. Mezinárodní mistrovství mládeže – stav příprav  

Eva informovala o stavu příprav komunikační kampaně na mezinárodní mistrovství mládeže.  

Je v jednání získán sponzorství od firem Pavla Sehnala a Tomáše Vondráčka. 

Další potencionální sponzor je firma Integra, která již sponzoruje MČR ve slalomu ve Viganji.Katka se spojí s Adélou 

Raškovou, která přebírá propagaci ČWA  

Bylo domluveno, že Pavel bude propagovat tuto akci spolu s ME 49r na ERSTE Premier regatě  

Eva připraví s Katkou, Lucíi a Vaškem Brabcem  koncept akce pro veřejnost – propojení s konceptem “začni s 

jachtingem”. 

5. OH Tokio  

Jediným kvalifikovaným je Karel Lavický. Karel pojede do Tokia se svým trenérem  Patrikem Polakem. Ten bude i 

zajišťovat foto a video dokumentaci a zpravodajství z OH jak pro Evu tak pro olympijské studio ČT v Tokiu. 

Eva nastaví komunikaci s ČT a ČRo sport. 

6. OH 2024 - olympijské třídy  

Eva dostává info z World Sailing, ten ještě nerozhodl, jaké lodní třídy budou na 2024. Jakmile bude rozhodnuto Eva 

spustí komunikaci.  

 

7. Olympijský festival v Praze – ve Stromovce  - jachting účast  

Eva připravuje s ČYK zajištění jachting v rácmi Olympijského festivalu v Praze. ČYK dodá 2Q + trennažér + obsluhu 

stánku.  

 

 

 

 

 

 

 

 


