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SEZNAM KONTAKTOVANÝCH MÉDIÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO DNE POVĚDOMÍ O ME/CFS 2018 

  
 Název média Kontakt Reakce 

1. Česká televize ctnamety@ceskatelevize.cz (doporučená 
adresa od ČT pro rychlou distribuci námětu 
do příslušné redakce) 

Váš námět předáváme 
redaktorům ČT24 k 
případnému využití. 22/4/18  

 

2. TV Nova televizni.noviny@nova.cz  

3. TV Prima zpravodajstvi@iprima.cz  

4. Televize Barrandov nasezpravy@barrandov.tv  

5. Český rozhlas Plus plus@rozhlas.cz  

6. Aktualne.cz, zpravodajský 
web  

kontaktní formulář Napište nám  

7. SeznamZpravy.cz, 

zpravodajský web 
zpravy@seznam.cz  

8. Novinky.cz, zpravodajský 

web 
redakce@novinky.cz  

9. Stream.cz, internetová 

televize 
napady@firma.stream.cz  

10. proLekare.cz, odborné 

medicínské stránky 
info@prolekare.cz  

11. Medical tribune, odborný 

tisk (vychází 26 x ročně), 
nakl. Medical tribune, s.r.o. 

simunkova@tribune.cz 

 

Vstřícná odpověď přišla od 
šéfredaktorky Lucie 
Ondřichové. Článek o akci i 
s fotografiemi vyjde 
v nejbližším možném 
termínu, tj. dne 18. 5. 2018.  

12. Zdravotnické noviny, 

odborný tisk (týdeník), 
nakl. A 11 s.r.o. 

filip.kut@a11.cz 

 

Vstřícná odpověď přišla od 
pana Filipa Kůta, 
šéfredaktora ZN. Článek o 
akci vyjde v nejbližším 
možném termínu, tj. dne 21. 
5. 2018 (vzhledem k 
uzávěrkám jednotlivých 
čísel). Součástí článku budou 
fotografie z akce. 

13. Česká a slovenská 
neurologie a 
neurochirurgie, odborný 

tisk (vychází 6x ročně), 
nakl. Ambit Media, a.s. 

lucie.dvorakova@ambitmedia.cz 

 

Informace předány na 
příslušné oddělení. 23/4/18 

14. Interní medicína pro 
praxi, odborný tisk 

(vychází 6x ročně), nakl. 
Solen 

dostalova@solen.cz 

 

 

15. Neurologie pro praxi, 

odborný tisk (vychází 6x 
ročně), nakl. Solen 

bartakova@solen.cz  

16. Psychiatrie, časopis pro 

moderní psychiatrii, 
odborný tisk (vychází 4x 
ročně), nakl. Tigis s.r.o. 

paulova@tigis.cz 

 

Redakční rada rozhodla, že 
zatím zprávy o ME/CFS 
nebude časopis publikovat, 
neznamená to ale, že se to 
do budoucna nezmění. 
Děkuji za pochopení, a přeji 
Vám mnoho sil a vytrvalosti 
ve vašem boji s touto 
nemocí, a hlavně neztrácejte 
naději! 
Kateřina Svobodová, 26/4/18 

17. Psychologie dnes, 

odborný tisk (měsíčník), 
nakl. Portál 

zrno@portal.cz 

 

 

18. Praktický lékař, odborný 

tisk (vychází 6x ročně), 

helena.glezgova@seznam.cz  
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nakl. Mladá Fronta  

19. Zdraví, časopis 

(měsíčník), nakl. Časopisy 
pro volný čas, s.r.o. 

pirnerova@provolnycas.cz, 
zdravi@provolnycas.cz 

 

20. Respekt, časopis 

(týdeník), nakl. Economia, 
a.s.) 

redakce@respekt.cz, dopisy@respekt.cz 

 

 

21. Moje zdraví, časopis 

(měsíčník), nakl. CN 
Invest, a.s.) 

info@cninvest.cz 

 

 

22. Pravý domácí časopis, 

(měsíčník), Vydavatelství 
Propolis, s. r. o. 

casopis@pravydomaci.cz 

 

Děkujeme za důvěru a 
oslovení. Bohužel nemůžeme 
vyhovět všem, kteří se na 
nás obracejí se zajímavými 
projekty. Nemáme na to 
kapacitu. 
S pozdravem a přáním všeho 
dobrého 
Markéta Ovsíková, 25/4/18 

23. Kondice, časopis 

(měsíčník), nakl. Vltava 
Labe media, a.s. 

lucie.frydecka@vlmedia.cz 

 

 

24. Lidové noviny, denní tisk, 

nakl. MAFRA 
Kontaktní formulář Napište nám  

25. Mladá Fronta DNES, 

denní tisk, nakl. MAFRA 
mfdnes@mfdnes.cz  

26. METRO, denní tisk, nakl. 

MAFRA 
jan.david@metro.cz (zaslána pouze 
informace o chystané akci s prosbou o 
uveřejnění) 

 

27. Radio Frekvence 1 info@frekvence1.cz  

28. Denik.cz šéfredaktor Tomáš Skřivánek  

29. iDnes.cz redaktor Matouš Lázňovský  

 

SEZNAM MÉDIÍ, KTERÁ KONTAKTOVALI NAŠI ČTENÁŘI A PODALI NÁM O TOM ZPRÁVU 

  
 Název média Kontakt Reakce 

1. SME  

https://www.sme.sk/ 
  

2. Denník N 

https://dennikn.sk/ 
  

3. online denník 
Hlavnesprávy 

hlavnespravy@hlavnespravy.sk  

4. Pravda 

https://www.pravda.sk/ 
  

5. Aktuality 

https://www.aktuality.sk/ 
  

6. Aktuality- Zdravie 

https://zdravie.aktuality.sk/ 
  

7. http://www.infovojna.sk/ studio@infovojna.sk, rano@infovojna.sk  

8. TV Joj   

9. TV Markýza   

  

 


