
Přehled práce PR březen a duben 2018 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Jachtař roku 2018 
For Boat 
Přednášky Jachtařské akademie 
Andalusian Olympic Week 
50. Princess Sophia Trophy – Mallorka 
Světový pohár v Janově 
Velikonoční regata 
Pohárové a další závody konané v ČR i v zahraničí 
 
2) Web – pokračovala aktualizace údajů reprezentantů, nového VV i dalších částí webu 
 
3) Jachtař roku 2018  
Proběhl druhý ročník úspěšného plesu s vyhlášením Jachtaře roku 2018 v KC Novodvorská, Praha 4 
 
4) Výstava FOR Boat 
Proběhla opět úspěšná prezentace jachtingu v rámci březnové pražské výstavy. Na příští rok je podobná 
spolupráce s výstavištěm Letňany opět možná. 
 
5) Tisková konference ČSJ na For Boat  
Proběhla v rámci výstavy, díky spolupráci výstaviště se podařilo zajistit alespoň nějaké novináře a následnou 
poměrně kvalitní prezentaci jachtingu a nadcházejících akcí v médiích. Podle mě v dnešní elektronické době 
není pořádání TK úplně aktuální, jedině snad u příležitosti nějakého velmi významného výsledku. 
 
6) Trička pro SCM Laser a SPS Optimist 
Zajistila jsem výrobu triček, převleků a kraťasů pro nové členy reprezentačního družstva. 
 
7) Účast na semináři ČOV 
týkal se komunikace a projektů ČOV.  
 
8) Účast na Konferenci ČSJ 
Příprava na ni, focení, zprávy do médií na web a facebook. 

 
Plán práce na květen a červen 2019 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
ME Finn – kvalifikace na OH 
ME Laser 
MS Raceboard – Nové Mlýny 
ME Fireball – Lipno 
ME Optimist 
MS veteránů Finn 
Kieler Woche 
Pálavská regata 
MČR a poháry různých tříd 
další významné závody, které budou úspěšné 
Dámská jízda pod plachtami 
 



 
2) Jachtař roku 2019 
Pokud má být příští rok ples spojen s vyhlášením Jachtaře roku 2019 na začátku roku 2020 v Praze, je nutné 
vybrat pořadatele a začít s přípravou – zejména výběr místa a rezervace termínu 
 
3) Web ČSJ – aktualizovat, dokončit stránky reprezentantů 
 
2. 5. 2019  
 
Eva Skořepová 
 
 
 


