
 
 

 
 
 

Přehled PR leden a únor 2021 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
Přednášky jachtařské akademie 
Jachtař roku – nominace 
Libštát 
Skiffmeister – vyhlášení 
Tréninky reprezentantů 
e-sailing 
Úprava podolského přístavu v Praze 
 
2) Aktualizace webu reprezentace – Členové SpS Optimist a SpS a SCM Techno dodali podklady 
kompletně, členové SCM 29er a Laser a RDJ a RD jen někteří, na podklady od nich stále čekám a 
urguji je. Členy RD jsem aktualizovala alespoň podle loňských výsledků a doplnila fotky. 
 
3) Nominace na Díky trenére – ve finálové osmičce má jachting jednoho zástupce Pavla Schwarze. 
Finále pro nejlepších osm bylo znovu odloženo tentokrát na červen.  
 
4) Oblečení pro reprezentanty – bylo předáno, nyní čekám na fotky (mám je pouze od Viktora 
Teplého), následně zveřejním článek na webu ČSJ. 
 
5) Jachtař roku – mailingy na členy, aby hlasovali v anketě, posty na Facebooku, upoutávka na 
webu 
 
6) Online briefing s organizátory OH s novináři z celého světa – informace k opatřením kvůli 
Covidu, jak bude vše na OH probíhat a diskuse k tomu – další informace pro novináře budou 
k dispozici v dubnu 
 
Přehledy: 
 
Návštěvnost webu www.sailing.cz: 

Měsíc Návštěvy Uživatelé Míra 
okamžitého 

opuštění 

I.21 8 800 3 900 49,45% 

II.21 7 000 3 100 51,14% 

    

 
 
 

http://www.sailing.cz/


 
 

 
 
 

Facebook: 
 
Sledující: 1. 1. 2 349/28. 2. 2 428 

 
 
Dosah příspěvků: 1. 1.–28. 2. 

 
 
Instagram: 
 
Sledující: 683 (12. 3. 2021) 
 
Podle monitoringu médií Anopress bylo v českých médiích za leden a únor publikováno 1 314 
příspěvků se zmínkou o jachtingu. 

Plán práce na březen 2021 

 
Po dohodě s Katkou Fantovou pro ČSJ zajistím během března následující: 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Tréninky reprezentantů 
ME RS:X 
29er na Sicílii 
Garda Meeting Optimist 
Případně další závody a tréninky, pokud se nějaké budou konat 
 



 
 

 
 
 

2) Web – dokončení aktualizace reprezentace  
 
3) Dokončení článku o průběhu výběrového řízení na nákup majetku ČSJ a předání lodí 
reprezentantům a klubům – článek je na korektuře u Tomáše Musila, fotky z měření a z klubů 
mám k dispozici 
 
4) Článek o tréninkovém deníku Yarmill s cílem představit ji klubům, aby ji začaly využívat 
 
5) Rozhovor s Johankou Kořanovou, která pracuje na podkladech pro kondiční trénink jachtařů  
 
6) Představit nové oblečení reprezentantů na webu a Facebooku ČSJ 
 
7) Návrh obálky ročenky – čekám na výsledky hlasování ankety Jachtař roku 
 
8) Organizace Galavečera s vyhlášením ankety Jachtař roku, pravděpodobně on-line – čekám na 
výsledky hlasování 
 
 
12. 3. 2021  
 
Eva Skořepová 
 

 


