
 
 

 
 
 

Přehled PR červenec a srpen 2020 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
MS IQ Foil – ČT Branky  
Czech Windsurfer Cup  
Alessia na Gardě 
ME Laser 4.7 Portugalsko 
Optimisti na Traunsee 
Mistrovství Itálie 29er, 49er 
Česká jachtařská liga 
Díky trenére – 2x celorepublikový Deník, ČT, idnes a další média 
Rozhovor David Křížek – magazín Reportér 
Rozhovor Milan Hájek nový trenér BICů  
MČR, České poháry  

2) Příprava Marketingovaé a komunikační strategie ČSJ pro období 2021–2024 – společně 
s Katkou Fantovou, Pavlem Winklerem a Jitkou Tkadlecovou pracuji na Marketingovaé a 
komunikační strategii ČSJ na následující období. Postupně probíhají schůzky s dalšími lidmi, včetně 
členů VV, kteří mají k dané problematice co říct. 

3) Web – probíhala aktualizace webu různých částí. 
 
4) Výstava FOR BOAT – bude pravděpodobně přesunuta na jaro 2021 
 
5) Proběhla schůzka s Yarmillem ohledně tréninkových deníků pro reprezentanty a mladé 
talentované závodníky. Sportovní úsek pracuje na spolupráci s touto firmou a využitím 
tréninkových deníků pro jachting. 
 
6) Nominace na Díky trenére – ve finálové 16 má jachting dva zástupce – během srpna proběhlo 
natáčení s oběma trenéry Michalem Kučerou a Pavlem Schwarzem. Finále pro nejlepších osm se 
uskuteční  
8. listopadu. 
 
7) Natáčení s Karlem Lavickým pro medailonek na World Sailing 
 
8) Hnise.cz – nový server, kam se umisťují pozvánky na akce, začíná teprve fungovat, jsme 
registrovaní, můžeme přidávat akce 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Plán práce na září a říjen 2020 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
ME Finn 
ME Laser a Laser Radial 
ME 49er 
Czech Windsurfer Cup – bude Snídaně s Novou 
Kieler woche 
Mistrovství Polska Optimist 
MČR Optimist Lipno – přijede ČT Lvíčata 
Česká námořní rallye 
Další MČR a české poháry a další zahraniční a námořní závody, pokud se uskuteční 
 
2) Web – další aktualizace údajů všech částí webu – hlavně síň slávy, média, reprezentace… 
 
3) Dokončení Marketingové a komunikační strategie ČSJ pro období 2021–2024 
 
4) Dokončení rozhovoru s předsedou ČSJ 
 
5) Aktualizace databáze médií a archivu ČSJ 
 
6) Aktualizace prezentace o českém jachtingu – využití na výstavách, akcích a jednáních se 
sponzory 
 
7) Natáčení videí na Lipně a Nových Mlýnech během závodů s cílem vytvořit propagační videa pro 
pořadatele významných závodů na těchto vodách. 
 
12. 7. 2020  
 
Eva Skořepová 
 


