
Přehled PR květen a červen 2019 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
MS Raceboard – Nové Mlýny – několik zmínek v ČT – v Brankách i na ČT Sport 
ME Fireball – Lipno – byla jsem na Lipně a zajistila zprávu do Branek i na ČT Sport 
MS ORC Šibenik – štáb ČT byl v Chorvatsku, několikrát info v Brankách i na ČT Sport 
ME Finn 
ME Laser 
ME Optimist 
MS veteránů Finn 
MS D-One 
MS 2.4mR 
Kieler Woche 
Pálavská regata 
Jachtařská liga 
MČR a poháry různých tříd 
 
2) Web – pokračovala aktualizace údajů reprezentantů i dalších částí webu. 
 
3) Jachtař roku 2019 
Proběhlo několik schůzek ohledně pořádání plesu s vyhlášením Jachtaře roku 2019, bylo rozhodnuto a 
schváleno VV, že akci pořadatelsky zajistí YFA Pavla Winklera. 
 
4) Archivace a úklid dat 
Byl vytvořen prostor na FTP, kam postupně ukládám kompletní archiv článků, fotografií a videí pořízených za 
celé čtyři roky práce. 
 
5) Livesport.cz 
Navázání spolupráce a zajištění propojení s výsledky jachtingu. Zatím nemají zájem, ale začali zjišťovat 
potenciální zájem o jachtařské výsledky široké veřejnosti u nás i ve světě, v budoucnu propojení nevyloučili. 
 

 
Plán práce na červenec a srpen 2019 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
MS Laser Japonsko 
MS Laser Radial ženy Japonsko              
MSJ World Sailing Gdynia 
MČR RS Feva Mlýny         
Jachtařská liga Lipno 
MS RS 500 Lipno 
Test Event Japonsko 
Světový pohár Japonsko      
MČR Q Mlýny        
 
2) Jachtař roku 2019 
Spolupracovat s pořadatelem, zajistit výběr místa a rezervace termínu, připravovat další program. 
 
3) Web ČSJ  
Průběžně aktualizovat, doplnit statické stránky jako Námořní jachting, Největší úspěchy a další. 



 
4) Výstava FOR Boat 2020 
Zajistit spolupráci s pořadatelem jako v předchozích letech. 
 
5) Tvorba filmu o jachtingu pro širokou veřejnost 
Spolupráce s ČOV na propagačním filmu o jachtingu pro širokou veřejnost – natáčení na Dářku s Ondrou 
Teplým a Katkou Fantovou, následovat bude střih a úprava do finální podoby. 
 
6) Fotobanka ČOV 
Zajistit přístup pro ČSJ. 
 
7) Facebook ČSJ  
Zprávy pro Facebook ČSJ zajišťuje nyní nově Katka Fantová. 
 
8) Setkání s reprezentanty 
Naplánovat na konec roku, případně začátek příštího seminář(e) s reprezentanty a trenéry s cílem zlepšit 
jejich komunikaci a prezentaci v médiích. 
 
9) Plán akcí v roce 2020 
Vytvořit plán mediálně zajímavých a propagačních akcí v roce 2020. 
 
4. 7. 2019  
 
Eva Skořepová 
 
 
 


