
 
 

 
 
 

Přehled PR květen a červen 2020 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Tréninky reprezentantů na vodě – natáčení Lipno TV Prima – hlavní zprávy + CCN News + Český rozhlas  
Rozhovor Neil Coxon do dalších médií a do Českého rozhlasu 
První závody na Mlýnech a na Rozkoši – ČT v Brankách a na iDnes 
Pohár a seminář trenérů na Nechranicích – ČT v Brankách 
MČR katamaranů – ČT v Brankách, na Lipně se natáčel také Olympijský magazín s Karlem Lavickým a 
Dobré ráno 
MČR Tornado – Prima CNN 
Česká jachtařská liga – Seznam zprávy 
MČR Vaurien a České poháry různých tříd – různá tištěná a internetová média 
 
2) Focení a rozhovory: Lipno BIC Techno, Rozkoš Finn, Nechranice Laser, Nové Mlýny Optimist 
 
3) Konference ČSJ a příprava prezentace PR komise 
 
4) Virtuální schůzka s reprezentanty na téma PR a komunikace – proběhla virtuální schůzka 
s reprezentanty pro zlepšení komunikace a zajišťování obrazových materiálů a informací  
 
5) Web – pokračovala aktualizace údajů reprezentantů, lodních tříd, klubů a dalších stránek  
 
6) Schůzky se zástupci kiteboardingu a pořadateli námořních závodů v Chorvatsku – setkala jsem se se 
zástupci kitebordingu a několika pořadateli námořních závodů s cílem spolupracovat na propagaci všech 
forem jachtingu. 
 
7) Nominace na Díky trenére – ve finálové 16 má jachting dva zástupce. 
 
8) Seminář o tréninkových denících Yarmill – zúčastnila jsem se zajímavého semináře se známými trenéry 
různých sportů (biatlon, lyžování, kanoistika atd.), v plánu je schůzka s tvůrci Yarmillu za účelem možností 
jeho případného využití pro jachting. 
 

Plán práce na červenec a srpen 2020 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
MČR, České poháry a všechny zahraniční závody, které se uskuteční 
Závod olympijských nadějí Optimist 
Česká jachtařská liga 
Czech Windsurfer Cup 
Rozhovor s předsedou ČSJ 
 
2) Web – dokončení aktualizace údajů všech částí webu. 
 
3) Výstava FOR BOAT – je přesunuta na 9.–11. 10. – prezentace ČSJ by měla proběhnout v kompletním 
rozsahu, jak bylo plánováno na jaro. Všechny dohody s výstavištěm zůstávají v platnosti. Pokud by se 
výstava nemohla uskutečnit ani na podzim, vše se automaticky přesune na jaro 2021. V plánu je schůzka 
s organizátory. 



 
 

 
 
 

 
4) Virtuální schůzka s reprezentanty – plánujeme další schůzku pro upřesnění plánů na zbytek sezony 
 
5) Schůzka s Yarmillem 
 
6) Příprava plánu PR a marketingu ČSJ na následující období 2021–24 
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Eva Skořepová 
 


