
Přehled práce PR leden a únor 2018 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
- Světový pohár v Miami 
- Václav Drbohlav v síni slávy trenérů ČOV 
- Jachtař roku 2018 
- Přednášky Jachtařské akademie 
- výstava For Boat 
- na Seznam TV proběhl 6. 2. pořad o jachtingu – Rodinka, zaměřený na mládež a vrcholový i námořní 
jachting. 
 
2) Jachtař roku 2018  
- Proběhlo hlasování do ankety Jachtař roku. 
-  Pokračovaly přípravy plesu s vyhlášením Jachtaře roku 2018 – bude se konat 8. března v Kulturním domě 
Praha 4, Novodvorská, na organizaci opět spolupracujeme s Martinem Dvořákem. Termín byl zvolen v době 
konání výstavy For Boat.  
- Vstupenky jsou v prodeji on-line od 2. 1. 2019 na webu ČSJ. 
- připravovaly se videomedailonky vítězů, ceny, scénář….. 

 
3) Výstava FOR Boat  
- Pokračovaly přípravy expozice ČSJ – zajištění stánku, lodí na stánek i na bazén, ozvučení, televize, větráky…  
 
4) Tisková konference ČSJ  
- Bude se konat 8. března v 11 hodin na výstavišti v Letňanech. Bude zaměřena na akce ME a MS (Fireball, 
RS500 a Raceboard), které se budou letos v ČR konat, přítomní budou nominovaní na Jachtaře roku Ondra 
Teplý, Sára Tkadlecová a Dominika Vaďurová, předseda ČSJ Karel Bauer. Účast na tiskové konferenci i na 
večerním vyhlášení přislíbilo zatím asi 10 médií včetně ČT a ČTK. Další mailing proběhne na začátku března, 
těsně před akcí ve spolupráci s PR oddělením PVA Letňany.  

 
5) Web – proběhla aktualizace reprezentačního družstva na webu, údaje se stále doplňují. Bohužel někteří 
reprezentanti – hlavně SCM a SPS – stále neposlali potřebné údaje a fotky. Většinu fotek jsem doplňovala 
z vlastních zdrojů, u některých však nemám jejich fotky k dispozici.  
 
6) Grafické zpracování obálky na Ročenku 2018  
 
7) Účast na slavnostním vyhlášení Trenér roku ČOV 
- zajištění materiálů ve spolupráci s Tomášem Musilem a Danou Dvořákovou pro nominaci Václava Drbohlava 
a následně pro média 
 
8) Začátek zajišťování novinářské akreditace pro OH v Tokiu 
 

 
Plán práce na březen a duben 2019 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Jachtař roku 2018 
For Boat 
Přednášky Jachtařské akademie 
Andalusian Olympic Week 
50. Princess Sophia Trophy – Mallorka 



Světový pohár v Janově 
Pohárové a případně další závody konané v ČR 
 
2) Web – bude pokračovat aktualizace údajů reprezentantů i dalších částí webu 
 
3) Jachtař roku 2018  
- Poslední mailingy s pozváním na ples 
- Ples s vyhlášením Jachtaře roku 2018 
- Následné využití v médiích 
 
4) Výstava FOR Boat 
- Prezentace jachtingu v rámci výstavy, využití v médiích  
 
5) Tisková konference ČSJ na For Boat  
- příprava materiálů a videí, flashek s daty pro novináře… 
- následně distribuce informací do dalších médií 
 
 
1. 3. 2019  
 
Eva Skořepová 
 
 
 


