
Přehled práce PR červenec a srpen 2018 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
 
- Aarhus – proběhla prezentace hlavně před akcí – rozhovory do médií, na web ČSJ, vysílal se olympijský 
magazín na ČT s bratry Teplými 
Protože se nikdo nekvalifikoval, byla následná propagace obtížná, nicméně v průběhu regaty byly dva spoty 
v ČT, na závěr většina sportovních médií alespoň krátkou zprávu otiskla.  
Fotky i zpravodajství z akce výborně zajistil František Švík. Děkuji! 
 
- MS U23 Finn – vzhledem k titulu Ondry Teplého – opět televize ČT hlavní zprávy Branky body a zprávy ve 
všech celorepublikových médiích – Robert Deaves, který pracuje pro třídu Finn zajistil kromě fotek i video v 
češtině. Děkuji! 
 
- Závod Palermo-Monte Carlo – vítězství HEBE V – opět televize ČT hlavní zprávy Branky body – ve 
spolupráci se Zdenálem Sünderhaufem se nám daří do televize dostávat stále častěji. Děkuji! 
 
- MČR match racing 2.4mR – proběhla reportáž na TV Praha a Seznam TV  
 
- Youth World Sailing Championship - reportáž na Seznam TV  
 
- TEAM MASTERLAN – zprávy před i po závěrečné akci v celorepublikových i plzeňských médiích ve 
spolupráci s Davidem Křížkem. Děkuji! 
 
- Ostatní závody, mistrovství světa a Evropy, MČR – většinou zprávy v regionálních médiích podle místa 
konání a účasti závodníků. 
 
2) Zúčastnila jsem se MČR Optimist, kde jsem zajišťovala mimo focení a propagace akce také natáčení Lvíčat 
pro ČT (uvede 15. 9.)  
 
3) Trička, kraťasy a převlečníky pro reprezentanty –  všechny dodatečné dodělávky byly objednány a 
dodány.  

 
4) Web – pokračovaly práce na plnění nového webu.  
 

 
 
Plán práce na září a říjen 2018 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
 
MČR a Euro Cup FD Nechranice 
Světový pohár Japonsko 
ME veteránů třídy Finn 
ME ORC 
MČR one-design – Česká námořní rallye 
MČR ORC 
Rolex Middle Sea Race 
Další MČR, Euro Cupy a poháry jednotlivých tříd 
 



2) Web – proběhne aktualizace reprezentantů, doplnění jejich aktuálních výsledků + další práce  
 
3) Jachtař roku 2018  
– příprava ankety – nominace, systém hlasování...  
– příprava plesu s vyhlášením Jachtaře roku 2018 – je třeba doladit pravidla hlasování podle připomínek, 
vybrat datum, místo bude opět Novodvorská, na organizaci budeme opět spolupracovat s Martinem 
Dvořákem, je třeba zajistit sponzory, program, tisk pozvánek a vstupenek atd. 
 
4) Výstava FOR Boat – začínám domlouvat expozici s bazénem na jarní výstavu. První schůzka s manažerkou 
výstavy proběhne 17. 9. 
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