
Přehled práce PR květen a červen 2018 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
 
Kvalifikace Aarhus – rozhovory s účastníky vyšly postupně v Yachtu, některé rozhovory se objevily na idnes, 
a v regionálních denících 
Giraglia Rolex Week – na akci jsem byla - Tři sestry i Hebe – úspěšní – vstupy v ČT, na Radiožurnálu a články 
v dalších médiích 
Pálavská regata a Veronika Kozelská znovu závodí – různá tištěná i internetová média 
Palmavela – Tři sestry s novou lodí a Hébé – Snídaně s Novou  
MASTERLAN a David Křížek – celostátní (idnes) i plzeňská média 
Mistrovství světa – D-One Gold Cup 2018  a MČR D-one – především brněnská a jihočeská média, 
olympijský magazín 
Super Cup a další závody BIC Techno 293 – třída posílá výborně zpracované informace 
Česká jachtařská liga – zejména v Brně je propagace vždy velmi úspěšná 
ME třídy Laser a Radial v La Rochelle 
Medemblik regata 
Kieler Woche + ME 2.4mR 
Mistrovství Itálie ORC 
České poháry a MČR RS700 a Catamaran Open– zpravodajství v regionálních médiích a na rádiu Beat 
 
2) Zúčastnila jsem se Českého poháru tříd Optimist a 420 na Rozkoši, kde jsem dofotila všechny členy SCM a 
SPS, mohla jsem doplnit informace a fotky o reprezentaci na webu. 
 
3) Re:publika 1918–2018 – v Brně se konala úspěšná výstava s velkou expozicí jachtingu ke stoletému výročí 
vzniku republiky (26.  5.–17. 6.). Historické materiály byly zapůjčeny z ČYKu, vystaveny byly různé plachetnice 
i historické artefakty. Vše výborně zajistila Kateřina Fantová. 
 
4) Trička, kraťasy a převlečníky pro reprezentanty – byly objednány a dodány.  
 
5) Film pro Aarhus – byl vyroben film – představení českého týmu – pro pořadatale MS v Aarhusu – byl 
zveřejněn na webu. 

 
6) Web – pokračovaly práce na plnění nového webu.  
 
7) Archiv – uklidila jsem celý elektronický archiv fotek a materiálů ČSJ, které shromažďuji již tři roky. 
 
8) 23. června mi byl na soustředění Optimistů ČYKu v Zadaru odcizen z apartmánu notebook, takže 
následující tři týdny jsem mohla komunikovat pouze z mobilu. S umisťováním článků na web a facebook mi 
hodně pomohli Dana Dvořáková, Kateřina Fantová a Petr Šlehofer. Děkuji. Nyní už mám notebook nový, 
obnoven ze zálohy, a jsem zase plně funkční :) 

 
 
Plán práce na červenec a srpen 2018 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
 
Aarhus – prezentace hlavně před akcí – rozhovory do médií, na web ČSJ, domluven a natočen je také 
olympijský magazín na ČT, pokud se někdo kvalifikuje, pravděpodobně proběhne tisková konference a další 
propagace. 



Na akci měl být původně zajištěn profesionální fotograf ve spolupráci s Egonem Kulhánkem. Vzhledem k 
neúčasti týmu Koštýř – Kulhánková, to padlo, operativně jsem zajistila, že se o fotky a videa našeho týmu 
postará František Švík ve spolupráci s přítomnými zahraničními fotografy a kameramany. Veškerá oficiální 
média z akce, mám k dispozici, jsem akreditovaná novinářka. (Nemohu být v Aarhusu přítomna osobně, jsem 
v té době na soustředění s Optimisty na Lipně.) 
 
Volvo Gdynia Sailing Days 
MSJ World Sailing, Texas (USA) 
MS Raceboard, Blanes (ESP) 
MS Tornado Francie (La Grande-Motte) 
ME Tornado, Itálie (Garda) 
MS Evropa, Německo (Kuhlungsborn) 
MEJ Evropa, Itálie (Garda) 
MS Cadet, Německo (Bodstedt)  
MS FD, Holandsko (Medemblik) 
MEJ RS Feva, Weymouth (GBR) 
ME RS700, Weymouth (GBR) 
MS FB, Carnac (FRA): 
MS 2.4mR, Švédsko 
MSJ Laser Radial, Kiel, Německo 
 
MČR, České poháry, dětská soustředění – domluvena ČT – Lvíčata na MČR Optimist (budu přítomná) a TV 
Praha a Seznam na MČR match racing 
 
2) Web – bude pokračovat práce na plnění nového webu  
 
3) Jachtař roku 2018 – v srpnu a vzáří se bude připravovat anketa a ples 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. 
 
 
15. 7. 2018  
 
Eva Skořepová 
 
 
 


