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NOVINKY ZE SVĚTA ČESKÉHO JACHTINGU
Milí přátelé jachtingu,
na tomto místě se vždy dozvíte, co je nového ve světě českého jachtingu i jaké výhody
Vám členství v Českém svazu jachtingu přináší. Také to bude místo, kde nám můžete
poskytnout zpětnou vazbu. Budeme za ni velmi rádi. Newsletter ČSJ bude vycházet
přibližně jednou za dva měsíce, při mimořádných událostech i častěji.
Všem zástupcům klubů a asociací lodních tříd bych chtěla připomenout Valnou hromadu
ČSJ, která se koná v náhradním termínu již zítra, to je v sobotu 28. května 2022 od
10 hodin v Praze na Strahově.

VÝHODY PRO ČLENY
Víte, že jako člen ČSJ můžete využít různých výhod? Zde jsou některé z nich:
Nakupte si jachtařské oblečení s 10% slevou!
SailingCentrum nabízí v pražské prodejně i na eshopu širokou škálu oblečení na sportovní
plachetnice i námořní lodě především značek
Gill, Henry Lloyd nebo Helly Hansen. Výběr je
opravdu široký. Při nákupu na e-shopu napiště do
poznámky ČSJ + vaše registrační číslo.
JÍT NAKUPOVAT

Kupte si knížky nejen s jachtařskou tematikou
s 15% slevou! Knížky pro kapitány, učebnice pro
začínající jachtaře i příběhy z nejrůznějších
plaveb – to vše najdete ve vydavatelství IFP
Publishing. Slevový kupon získáte ZDE kliknutím
na banner partnera.
VÍCE INFORMACÍ

Předplaťte si časopis Yacht se slevou 140 Kč!
CHCI PŘEDPLATNÉ

Postupně budou přibývat další, máte se tedy na co těšit!

PŘISPĚJTE DĚTEM NA OPTIMISTECH
Objednejte si dovolenou na lodi od Boataround a přispějte tak minimálně 750 Kč na
reprezentační družstvo SPS třídy Optimist! Z každého zaplaceného charteru věnuje firma
Boataround domluvenou část své provize na naše mladé jachtaře.

PROJEKT ZAČNI S JACHTINGEM
Projekt Začni s jachtingem jsme začali připravovat v loňském roce.
V září byla stránka www.zacnisjachtingem.cz poprvé spuštěna.
Nyní dostala nový kabát a vypadá tak, jak jsme si od začátku
představovali. Všechny aktivní kluby v ní tak získaly cenného
pomocníka pro nábor nových dětí!
VÍCE INFO

TRÉNINKOVÝ DENÍK YARMILL
Yarmill je tréninkový deník pro profesionály, který vyvinul Tomáš Pošepný původně pro
biatlon.
Používá ho již celá řada sportů – kromě biatlonu také Czech Ski &
Snowboarding, Dukla, Olymp, Victoria, Český svaz plaveckých
sportů, Český šermířský svaz, box, cyklistika, gymnastika,
kanoistika, krasobruslení, plochá dráha, střelba, veslování, vodní
slalom a mnohé další.
Český svaz jachtingu zakoupil na Yarmill licenci. Využívají ho naši reprezentanti, SpS a SCM
a také třeba Český Yacht Klub. Yarmill můžete ve svém klubu využít i vy.
VÍCE INFO

ANKETA JACHTAŘ ROKU

Absolutní vítězkou jubilejní 35. ankety Jachtař roku 2021 a zároveň podruhé v řadě
vítězkou kategorie juniorek se stala teprve sedmnáctiletá windsurfařka Kristýna
Chalupníková z TJ Rapid Brno, která vloni závodila ve třídě Techno 293 a letos přešla na
olympijský windsurf iQFoil. Více ZDE

Rádi bychom znali Váš názor na tuto anketu. Chtěli bychom vědět, jaký byste preferovali
způsob hlasování o nominovaných jachtařích i jak byste si představovali slavnostní
vyhlášení a ocenění těch nejlepších.

Prosíme, vyplňte tento dotazník:

VYPLNIT DOTAZNÍK

Líbí se Vám newsletter Českého svazu jachtingu? Pošlete ho všem, koho by mohl také
zajímat. Děkujeme za jakoukoli zpětnou vazbu a přejeme krásné léto plné jachtingu!

Eva Skořepová
PR manažerka ČSJ
skorepova@sailing.cz
+420 602 124 289

ČESKÝ SVAZ JACHTINGU
Zátopkova 100/2, PS40, 160 17 Praha 6 - Břevnov

Tento e-mail by odeslán na *|EMAIL|*, protože jste se přihlásili k odběru newsletteru,
nebo jste zástupcem subjektu sdruženého v ČSJ.
Chcete newsletter dostávat i nadále a ještě jste se nezaregistrovali? Zaregistrujte se na
www.sailing.cz
Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? To nás mrzí.
Odhlásit z odběru Newsletteru ČSJ se můžete zde.

