
Přehled práce PR listopad a prosinec 2018 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
 
- Konference World Sailing – lodní třídy pro OH 2024, světový jachtař roku 
- MČR ORC + Jabuka 
- MČR team race Optimist 
- Poháry ČR 
- Star Sailors League 
- Jachtař roku 2018 - nominace 
- Přednášky Jachtařské akademie 
- MČR one-design – Česká námořní rallye – proběhla reportáž na ČT Sport 
- Ondřej Teplý ve Všechnoparty na ČT1 
 
2) Sport Life Brno – ve spolupráci s Katkou Fantovou proběhla prezentace ČSJ a jachtingu na této výstavě 
 
3) Jachtař roku 2018  
- Vypracovala jsem návrh nominací do ankety Jachtař roku. 
- Začala také příprava 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. 
- Na programu pracujeme, bude módní přehlídka značek Nautica a Sailingcentrum, moderovat bude opět 
Václav Žmolík, dále bude předtančení, tombola, hudba k tanci. 

 
4) Výstava FOR Boat –  expozice ČSJ bude stejně jako vloni v hale s bazénem za stejných podmínek – to 
znamená pronájem plochy a stavba stánku zdarma. Letos bude více prostoru, palmy, písek, koberec v celé 
hale, módní přehlídky jachtařského oblečení, Optimisti a BICY v bazénu… 
8. března v 11 hodin bude tisková konference ČSJ – která bude zaměřena na akce ME a MS (Fireball, RS500 
a Raceboard), které se budou letos v ČR konat, nebudou chybět naše naděje pro tyto závody, ani nominovaní 
na Jachtaře roku včetně Ondry Teplého, Veroniky Kozelské, Sáry Tkadlecové…  

 
5) Web – proběhla aktualizace reprezentačního družstva na webu, údaje se stále doplňují  
 
6) příprava PF a zveřejňování PF ostatních na webu a facebooku 

 
 
Plán práce na leden a únor 2019 
 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Světový pohár v Miami 
Jachtař roku 2018 
Lední jachting 
Přednášky Jachtařské akademie 
 
2) Web – bude pokračovat aktualizace údajů reprezentantů i dalších částí webu 
 
3) Jachtař roku 2018  
– mailingy na hlasování a pozvánky na ples 



– příprava plesu s vyhlášením Jachtaře roku 2018 – je třeba zajistit sponzory, doladit program, ceny, poháry… 
 
4) Výstava FOR Boat – příprava expozice, zajištění lodí, ozvučení, videa atd. Prezentace jachtingu v rámci 
výstavy na jejím webu a v katalogu, na webu ČSJ bude od 25. 1. odkaz na vstupenky pro členy ČSJ zdarma. 
 
5) Příprava tiskové konference ČSJ na For Boat – sál včetně ozvučení, plátna atd. zdarma od výstaviště, je 
potřeba dořešit občerstvení, připravit flashky s daty pro novináře atd. Vytvořit pozvánku…. 
 
6) Grafické zpracování obálky na Ročenku 2018  
 
7) Rozhovory s reprezentanty do různých médií 
 
9. 1. 2019  
 
Eva Skořepová 
 
 
 


