
Přehled práce PR září a říjen 2018 
 
1) Hlavní závody a akce propagovány v médiích: 
 
- ME ORC – díky medailovým umístěním obou týmů proběhla reportáž ČT Branky body a TV seznam 
 
- MČR a Euro Cup FD Nechranice – proběhly reportáže na ČT Sport a TV seznam 
 
- MČR Optimist, zúčastnila jsem se i náhradního MČR, Lvíčata se na Déčku v ČT vysílala 15. 9.  
 
- Rolex Middle Sea Race – reportér Tomáš Lachman a kameraman ČT byli přímo na Maltě, proběhly 
několikery Branky Body, včetně soboty večer, natočen byl i olympijský magazín s Milanem Koláčkem a 
prezentací spolupráce psychologa Mariana Jelínka a Dominiky Vaďurové a Sáry Tkadlecové. 
Reportáž a rozhovory s Milanem Koláčkem proběhly i dalšími tištěnými i internetovými médii – Sport, MF 
Dnes, idnes, Lidovky... 
K medializaci tohoto závodu významně přispěl Zdeněk Sünderhauf – děkuji! 
 
- MČR team racing dospělých – video pořídil Lukáš Brádler – děkuji! – proběhla reportáž na TV Praha a 
Seznam TV  
 
Další akce se objevily v celostátních i regionálních médiích: 
- MČR one-design – Česká námořní rallye  
- ME veteránů třídy Finn 
- GRAND PRIX CZECH REPUBLIC 2.4mR  
- ME D-One 
- ME BIC Techno 
- Centomiglia 
- Ukončení olympijské kariéry Veroniky Kozelské Fenclové 
- Další MČR a poháry jednotlivých tříd 
 
2) Rozhovor Martin Trčka – připravila jsem rozhovor s Martinem Trčkou o námořním jachtingu i směřování 
jachtingu obecně ve světě i u nás – vyšel v YACHTU 11/18  a je zveřejněn na webu.  
 
3) Jachtař roku 2018  
Začala příprava ankety – bylo zveřejněno, aby jachtaři posílali návrhy nominací – začala také příprava plesu s 
vyhlášením Jachtaře roku 2018 – bude se konat 8. března a jako letos v Kulturním domě Praha 4, 
Novodvorská, na organizaci budeme opět spolupracovat s Martinem Dvořákem. Termín byl zvolen v době 
konání výstavy For Boat – atraktivní pro mimopražské jachtaře. Vstupenky budou v prodeji od 1. 1. 2019 na 
webu ČSJ. 

 
4) Výstava FOR Boat –  proběhla schůzka s manažerkou výstavy, expozice ČSJ bude stejně jako letos v hale s 
bazénem za stejných podmínek – to znamená pronájem plochy a stavba stánku zdarma. Společně 
připravujeme další vylepšení – jako více prostoru, palmy, písek, koberec v celé hale, doprovodný program a 
podobně.  

 
5) Web – pokračovaly práce na plnění nového webu.  
 

 
 
 



Plán práce na listopad a prosinec 2018 
 
 
1) Závody a akce k propagaci – nejdůležitější akce pro zpravodajství: 
Konference World Sailing – lodní třídy pro OH 2024 
MČR ORC + Jabuka 
MČR team race Optimist 
Star Sailors League 
Jachtař roku 2018 
 
2) Web – proběhne aktualizace reprezentantů po schválení nového reprezentačního týmu na rok 2019, 
doplnění jejich aktuálních výsledků  
 
3) Jachtař roku 2018  
– příprava ankety – nominace, systém hlasování...  
– příprava plesu s vyhlášením Jachtaře roku 2018 – je třeba zajistit sponzory, program, tisk pozvánek a 
vstupenek, plakátů atd. 
 
4) Výstava FOR Boat – příprava expozice, zajištění lodí, ozvučení, videa atd. 
 
5) Sport Life Brno – ve spolupráci s Katkou Fantovou proběhne prezentace ČSJ 
 
 
6. 10. 2018  
 
Eva Skořepová 
 
 
 


