
Přehled PR listopad a prosinec 2019 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
 
MS Finn – 3x Branky body na ČT1 
MS 49erFX – OH kvalifikace 
Jabuka 
MČR Team race Q 
Garda Halloween regata Optimist 
MS BIC Techno 
MS 2.mR 
MS Laser U21 
 
2) Web – pokračovala aktualizace údajů reprezentantů, klubů atd.  
 
3) Jachtař roku 2019 
Připravila jsem kompletní nominaci, dále pro všechny nominované krátké medailonky s fotografií, 
vše umístěno na webu a spuštěno 1. 1. hlasování. 
 
4) Galavečer ČSJ spojený s vyhlášením ankety Jachtař roku 2019 proběhne v pátek 6. března 2020 
v kongresovém sále Masarykových kolejí, Praha 6, přípravy pokračují 
 
5) Oblečení pro reprezentanty – dávám dohromady požadavky jednotlivých komisí 
 
6) Výstava FOR BOAT – byla uzavřena smlouva mezi pořadatelem výstavy a ČSJ o spolupráci stejně 
jako v předchozích dvou letech – to znamená plocha i stánek zdarma, je zajištěna stavba stánku, 
elektronické vstupenky, větráky k bazénu, probíhá komunikace s majiteli lodí, které na výstavu 
přivezou. 
 
7) Polepy na auta trenérů – příprava grafického návrhu a výběr firmy 
 
 

Plán práce na leden a únor 2020 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
 
Jachtař roku 2019 – nominace, pozvánka na ples 
Přednášky jachtařské akademie 
Světový pohár v Miami 
Další závody podle plánů reprezentantů 

 
2) Jachtař roku 2019 
Příprava video medailonků oceněných jachtařů  
 
3) Galavečer ČSJ spojený s vyhlášením ankety Jachtař roku 2019 ve spolupráci s pořadatelem 
připravit celý program a zajistit vše potřebné + mailingy s pozvánkami 



 
4) Výstava FOR Boat 2020 
Příprava expozice ČSJ ve spolupráci s výstavištěm, zástupci lodních tříd a klubů 
 
5) Setkání s reprezentanty 
Naplánovat na začátek roku seminář(e) s reprezentanty a trenéry s cílem zlepšit jejich komunikaci a 
prezentaci v médiích. 
 
6) Plán akcí v roce 2020 
Dokončit plán mediálně zajímavých a propagačních akcí v roce 2020. 
 
7) Polepy na auta trenérů – dokončit přípravu a nechat auta polepit 
 
8) Oblečení pro reprezentanty 
Až obdržím všechny požadavky, poptat dodání u různých firem, následně objednat 
 
 
3. 1. 2020  
 
Eva Skořepová 
 
 
 


