Přehled PR leden a únor 2020
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích:
Jachtař roku 2019 – Český rozhlas, ČT sport, iDnes a mnohé další
Přednášky jachtařské akademie
Setkání jachtařů v Libštátě
Winner Team Clinic 2020
Andalusian Olympic Week Bay of Cadiz BIC Techno 293 a RS:X
Alessia Palanti vyhrála v Hyeres Championat de Mediterranee Laser 2020
Eurocup lodní třídy 29er se jel ve španělském El Balís
Mezinárodní mistrovství Španělska ve třídě Laser
Soustředění Laser týmu
Michael Maier nominován na trenéra roku ČOV
Jachting našel Skiffmeistera
Pozvánka na jubilejní Pálavskou regatu
2) Web – pokračovala aktualizace údajů reprezentantů.
3) Galavečer ČSJ spojený s vyhlášením ankety Jachtař roku 2019 proběhl v pátek 6. března 2020 v
kongresovém sále Masarykových kolejí, Praha 6, vydařená akce, děkujeme organizátorovi firmě YFA
i všem sponzorům a partnerům. Na akci se akreditovalo 22 zástupců médií.
Předcházelo: medializace hlasování, zveřejnění nominovaných v celostátních i krajských médiích,
propagace prodeje vstupenek, zajištění celé akce.
4) Výstava FOR BOAT – byla připravena kompletní prezentace ČSJ s bazénem, trenažéry,
plachetnicemi… Bohužel vláda akci 10. 3. zrušila.
- Proběhl tisk kartiček ČSJ s kontakty na kluby – i když se nevyužijí v rámci For Boat (pokud nebude
uspořádána v náhradním termínu, o čemž se uvažuje), využijí se na olympijském festivalu, případně
na dalších akcí.
5) Setkání jachtařů v Libštátě – zúčastnila jsem se jubilejního 50. ročníku, podílela se na přípravě
publikace k této významné akci námořního jachtingu – zúčastnily se prakticky všechny žijící
osobnosti, které v českém námořním jachtingu něco znamenají – výborná akce měla velký ohlas,
děkujeme týmu organizátorů v čele s Jardou Berntem.
6) Grafické zpracování obálky na Ročenku 2019 – bylo zajištěno jako v předchozích letech ve
spolupráci s Martinou Barnetovou, tisk a zpracování zajišťuje Dana Dvořáková.
7) Akreditace pro OH v Tokiu – absolvovala jsem oficiální focení, pokračují komunikace pro
akreditaci a organizaci na OH Tokio.
8) Oblečení pro reprezentanty – nyní zajišťuje K. Fantová ve spolupráci v KVS a KM.
9) Polepy na auta trenérů – nyní zajišťuje K. Fantová ve spolupráci s Martinou Barnetovou, KVS, KM
a jednotlivými trenéry – finální grafika je schválená, zbývá vybrat ze třech nabídek na provedení
polepů.
10) Plán akcí v roce 2020 – akce do plánu jsou průběžně doplňovány.

Plán práce na březen a duben 2020
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství:
50. Princess Sophia Trophy – Mallorka
Světový pohár v Janově – OH kvalifikace
Hyeres
Medulin Optimist Cup
Pálavská regata
Pohárové a případně další závody konané v ČR
2) Web – bude pokračovat aktualizace údajů reprezentantů – stále nemám od všech podklady! i
dalších částí webu.
3) Akreditace pro OH v Tokiu – dokončení novinářské i týmové akreditace, zajištění letenky, bydlení
a dalších organizačních věcí.
4) Konference ČSJ
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