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Mladá fronta a. s. | Mezi Vodami 1952/9 | 143 00 Praha 4-Modřany  
IČ: 49240315 | DIČ: CZ 49240315 | tel. 225 276 111 | fax 225 276 222 | e-mail: mf@mf.cz

MoDerní VyDaVatelstVí s traDICí

Inzerce: tel. 225 276 302–303 | fax 225 276 333 | e-mail: inzerce@mf.cz

Vydavatelství Mladá fronta je jedním z nej-
větších vydavatelství v České republice. své 
dobré jméno staví na mnohaleté zkušenos-
ti, profesionalitě a dynamickém růstu. tomu 
odpovídá i široké a pestré portfolio titulů divize 
Časopisy. Vydavatelství Mladá fronta vydává 
od roku 2007 ekonomický deník E15, od roku 
2012 ekonomický týdeník Euro a od roku 2013 
zpravodajský týdeník v anglickém jazyce E15 
weekly. Divize Online provozuje například žen-
ské weby (Dáma.cz, recepty.cz, Maminka.
cz, Fitweb.cz), mužské weby (Živě.cz, Mobil- 
Mania.cz, autorevue.cz), zpravodajský web 
e15.cz a cestovatelský portál orbion.cz. V roce 

2010 byla založena nová divize Medical 
Services, která nabízí kvalitní komplexní servis 
ve zdravotnictví, a to za oboustranné spolu-
práce s tradičními a významnými zdravot-
nickými tituly z portfolia vydavatelství Mladá 
fronta. od roku 2011 vydavatelství Mladá 
fronta jako první nabízí elektronické tituly 
a mobilní tituly pro iPad a Kindle. Divize Knihy 
na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. 
Divize Klientské tituly nabízí komplexní výrobu 
klientských časopisů. V roce 2013 vznikla nová 
divize MF Events & Congresses, která působí 
nejen v Česku, ale i v rámci aktivit dceřiných 
společností na slovensku a v rumunsku.



D I V I Z E Euro E15

Divize Euro E15
V současné době největší vyda-
vatel ekonomických a  odbor-
ných titulů v  České republice. 
Zpravodajský deník E15 patří 
již od  roku 2007 mezi nejres-
pektovanější názorová média. 
společně s  webem e15.cz je 
komplexním zdrojem zpráv 
z domácí a světové ekonomiky, 
politiky, byznysu a financí. Deník 
e15 je distribuován bezplatně 
do  stojanů a  od  podzimu 2010 
je i ve volném prodeji na dalších 
vybraných obchodních místech. 
Jednou měsíčně vychází deník 
společně s lifestylovým magazí-
nem ZEN a s odbornými příloha-
mi Právo & Byznys a Real–Immo. 
součástí ekonomické divi-
ze euro e15 je od  roku 2012 
i  týdeník Euro, nejprodávanější 
týdeník orientovaný na  byznys 
a ekonomiku. 
Z  odborných titulů dále vychá-
zí měsíčník o  médiích, reklamě 
a  marketingové komunikaci 
Strategie, měsíčník Profit a eko-
nomický týdeník E15 weekly 
vydávaný v anglickém jazyce.
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D I V I Z E Euro E15

Týdeník Euro je nejprodávanějším titulem 
soustředěným na byznys a byznysmeny 
v České republice. tento titul si již od roku 1998 
každý týden předplácejí tisíce profesionálů 
z kategorií Decision Makers a opinion Makers, 
kteří rozhodují o prosperitě České republiky, 
o stomiliardových investicích a milionech 
pracovních míst. Pro tyto čtenáře je týdeník 
euro jediným specializovaným týdeníkem typu 
B2B na domácím trhu.

Týdeník Euro investigativně zkoumá procesy 
uvnitř firem a záměry jejich vlastníků 
a manažerů. tyto rozhodovací procesy jsou 
pak zachycovány v téměř reálném čase 
a na základě exkluzivních informací.

Týdeník Euro je mediálním partnerem řady 
prestižních projektů z oblasti kultury, sportu, 
byznysu, samozřejmostí jsou i charitativní 
aktivity. Za všechny jmenujme partnerství 
na Mezinárodním filmovém festivalu 
v Karlových Varech, vyhlášení soutěže 
Podnikatel roku či Banka roku.

Týdeník Euro je pro čtenáře k dispozici také 
také pro tablety, v elektronické distribuci 
dokonce o den dříve než na stáncích.

...Je DoBrÉ VĚDĚt
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D I V I Z E Euro E15

Deník E15 patří již od roku 2007 mezi 
nejrespektovanější názorová média v České 
republice. společně s webem e15.cz je 
komplexním a aktuálním zdrojem zpráv z domácí 
a světové ekonomiky, politiky, byznysu a financí. 
tyto informace přináší ve stále oblíbenější 
podobě kompaktního plnobarevného listu 
s rozsahem od 16 do 40 stran. Deník e15 dvakrát 
týdně rozšiřují tematické speciály. speciály se 
převážně věnují B2B tématům. V letošním roce 
vyjdou také dvě desítky speciálů zaměřených 
na hlavní exportní destinace Čr.

Řízená distribuce je v rámci tištěných médií 
velice účinným nástrojem k doručení informací 
a samozřejmě i reklamy specifické skupině 
čtenářů. Deník e15 je distribuován bezplatně 
do stojanů v pečlivě zvolených místech Brna, 
ostravy, olomouce a Prahy. Vedle toho najdete 
deník e15 i ve volném prodeji na vybraných 
obchodních místech. Kombinací nákladu zdarma 
a volného prodeje uspokojíme i ty čtenáře, kteří 
se dostávají do blízkosti stávajících distribučních 
míst jen zřídka. 
ekonomické zpravodajství z e15.cz je k dispozici 
pro iPad, iPhone, mobilní zařízení s operačním 
systémem android, čtečku Kindle, Windows 
Phone 7 a Windows 8. Deník E15 je možné také 
dostávat zdarma o den dříve e-mailem v PDF 
verzi.

15 MInut Pro eKonoMIKu & ByZnys
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ZEN magazín je stylový měsíčník, který 
vychází spolu s deníkem e15.
ZEN. tři písmena symbolizují pocit 
dokonalosti a výjimečnosti. Harmonii 
duše a těla. Zen je styl. a styl je ve všem, 
co děláme. V nakupování, jídle, sportu, 
cestování…

ZEN si hraje, objevuje krásu, vášeň a radost. 
Jeho čtenáři nechtějí jen další módní časopis. 
Chtějí něco nového. Chtějí více než fotografie 
s dokonalou retuší. Chtějí články, kde se 
nebude psát o tom, co četli už stokrát.
Čtenáři ZENU jsou elita. rekrutují se 
z manažerů, obchodníků, zaměstnanců 
korporací, lidí z médií, studentů vysokých škol. 
nepodceňujeme jejich inteligenci, vážíme si 
jich. a proto chceme, aby pro ně ZEN nebyl 
jen časopis, aby to byl jejich dobrý přítel.

titul ZEN vychází také v ruském jazyce. 
Distribuce ruského ZENU v Čr: Čsa, aeroflot. 
luxusní hotely a obchody v Praze a Karlových 
Varech. Cestovní kanceláře. Česko-ruská 
obchodní komora. Kulturní centra. V rusku: 
Úřady v Moskvě a v Petrohradě. Cestovní 
kanceláře. realitní kanceláře.

D I V I Z E Euro E15

ŽIVot Je KrÁsnÝ. a Vy to Víte.
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Real-immo je realitní magazín profesionálů, 
který přináší svým čtenářům aktuální nabídky 
z realitního trhu.

Real-immo je jedinečný a nejúčinnější pramen 
kontaktů pro zájemce o prodej a nákup 
nemovitostí. Díky němu poznáte skutečné 
profesionály v oblasti nemovitostí, stavebnictví 
nebo financí.
 
Real-immo je výjimečný svou filozofií 
a koncepcí, kterými si udržuje první místo 
v oblíbenosti mezi svými čtenáři.

realItní MagaZín ProFesIonÁlů

D I V I Z E EURO E15
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PRÁVO & BYZNYS je prvním magazínem 
na českém trhu, který přináší informace 
o dění v právnické obci, o ekonomické 
situaci v tomto odvětví a o lidech z tohoto 
oboru. Vychází jako samostatná příloha 
deníku e15. Jeho obsah reaguje na aktuální 
dění v odvětví obchodu a práva. Mezi stálé 
rubriky patří:

•  profil osobnosti
•  kauza měsíce
•  právo za hranicemi Čr
•  zprávy ze společnosti
•  personální přesuny

Čtenáři magazínu PRÁVO & BYZNYS jsou:
•  advokáti, notáři, exekutoři, soudci, 

státní zástupci
•  top management firem
•  právní oddělení velkých společností
•  daňoví poradci, auditoři, soudní znalci 

a správci konkurzních podstat

MagaZín Pro PrÁVnICKou oBeC 
a toP ManageMent

D I V I Z E EURO E15
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MagaZín Pro PrÁVnICKou oBeC 
a toP ManageMent

D I V I Z E Euro E15

Zpravodajský týdeník s důrazem na ekonomiku, 
byznys a kapitálové trhy. V současnosti jde o jediný 
týdeník vycházející v Čr v anglickém jazyce. obsah 
je připravován ve spolupráci se sesterskými tituly – 
deníkem E15 a týdeníkem Euro. to nejlepší z obou 
titulů doplňují zajímavé a s ohledem na cílovou 
skupinu pečlivě vybrané články z nabídky divize 
euro e15. 

Profil čtenáře:
•  anglicky mluvící manažeři a profesionálové 
•  zaměstnanci velvyslanectví a ambasád, 

obchodních komor, krajských zastoupení 
a ostatních institucí v eu 

•  ženy a muži ve věku 25 až 55 let
•  osoby s nadprůměrnými příjmy
•  obyvatelé velkých měst

tHe Best oF e15 & euro eVery WeeK



12 www.mf.cz

PRofiT je nejstarším ekonomickým magazínem 
v Čr, vychází od roku 1990. nabízí hlavní téma 
a rozhovor měsíce s důrazem na servisní a praktické 
informace pro podnikatele, manažery a živnostníky. 
V dalších rubrikách klade důraz na podnikatelské 
znalosti zajímavých byznysmenů a tiskne jedinečný 
seriál o českých firmách s názvem Příběh úspěchu. 
Zprostředkováním zkušeností a praxe na trhu se 
vymezuje vůči jiným ekonomickým titulům.
od ledna 2014 se Profit rozšířil o témata odborného 
měsíčníku obchod & fiNaNcE, s nímž se spojil.

Základní cílová skupina:
•  podnikatelé, jednatelé a majitelé malých 

a středních společností
•  manažeři a střední management významných 

podniků Čr
•  muži, ženy ve věku 25–50 let, vyšší a vyšší střední 

socioekonomické třídy aB

Mezi stálé rubriky patří:
•  Rozhovor – interview s odborníkem, politikem či 

repreznetantem vybrané profesní skupiny
•  Téma – analýza zajímavé nebo aktuální 

problematiky
•  Příběh úspěchu – seriál, kde se představují úspěšné 

a zajímavé střední a malé české firmy
•  očima podnikatele – události měsíce z pohledu 

osloveného podnikatele
•  Restart – osobní zpovědi podnikatelů, kteří klopýtli 

a dokázali se postavit zpět na nohy
•  focus – byznysový fenomén, doložený na příběhu 

podnikatele nebo firmy

D I V I Z E Euro E15

MĚsíČníK Pro oBCHoD a FInanCe
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D I V I Z E EURO E15

respondenti se shodují, že má tradici, vliv, kvalitu 
a odborné renomé. Je to titul, který ve svém oboru 
dlouhodobě udává směr a přináší analytický 
pohled na problematiku marketingové komunikace, 
reklamy a dění v médiích. Všeobecně mají čtenáři 
ke Strategii důvěru. Strategie je charakterizována 
jako komplexní titul, který poskytuje orientaci 
a vzdělání v oboru. Pro lidi z branže je 
nepostradatelná. 
Strategie přináší pravidelně informace o dění 
v oblasti marketingu firem. Píše o nových 
kampaních a akcích v tV, tisku, out of home 
médiích, rádiích a na internetu, v sales promotion 
a 3D reklamě, direct marketingu, výstavnictví 
a public relations. uvádí přehledy sledovanosti 
tV, objemu a skladby reklamy v tV či inzerce 
u tištěných titulů. Zabývá se rovněž novými 
médii, tV produkcí a postprodukcí, grafickými, 
designérskými a tiskovými službami signmakingem 
a dalšími obory  marketingu.

Čtenáři Strategie jsou:
•  marketingoví specialisté velkých a středních firem
•  majitelé a zaměstnanci mediálních, reklamních 

a dalších marketingových agentur
•  zadavatelé reklamy
•  výrobci a tvůrci reklamy
•  lidé v médiích  

MĚsíČníK o reKlaMĚ, MÉDIíCH  
a MarKetIngoVÉ KoMunIKaCI
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PoZnÁMKy
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D I V I Z E  MFEC 
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iPAD

MlaDÁ Fronta eVents & Congresses 
organIZuJe sPeCIalIZoVanÉ aKCe

D I V I Z E MFEC

regionální kongresy

sympozia

národní kongresy

mezinárodní  

kongresy a akce

školení

semináře

tiskové konference

e-learning

teambuildingy

galavečeře

doprovodné akce

audio-video  

podpora

catering

ubytování

hostesky

semináře Profit

konference  

Leading  

Minds Forum

Euro setkání

E15 business café

E15 business 

breakfast

E15 weekly

od uzavřených pracovních setkání přes akce rozsáhlejší, s pevnou 
formální i programovou strukturou, až po akce ryze společenské.

www.mfec.cz
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Projekty pod značkou Euro Setkání zahrnují odborné i spo-
lečenské akce, které návštěvníkům umožňují osobně po-
tkávat odborníky a potenciální obchodní partnery z oblasti 
byznysu, politiky a ekonomiky. Cílem jednotlivých projektů 
je podporovat a dále rozšiřovat komunitu čtenářů a stáva-
jících i potenciálních obchodních partnerů převážně z řad 
Decision Makers a opinion Makers. spolupráce v rámci 
těchto projektů zahrnuje jedinečné mediální zviditelnění 
partnerské společnosti (před akcí, v průběhu a po konání 
akce) v ekonomickém týdeníku euro, na internetových 
stránkách a současně i v titulech mediálních partnerů 
daného projektu. Zároveň umožňuje ucelenou interaktivní 
prezentaci zástupců partnera v rámci samotné akce.

struktura Euro setkání
Euro business breakfast
exkluzivní dopolední setkání předních českých politiků s top 

manažery významných společností působících v České re-
publice. Jedná se o společenské, interaktivní, čtvrtletně se 
opakující setkání umožňující hostům otevřeně diskutovat. 
Účast na těchto setkáních je možná pouze na základě osob-
ního pozvání zástupcem týdeníku euro formou nepřenosné 
pozvánky pro jednu osobu. Průměrná účast je 100 osob.

Euro business club
Každý týden nový rozhovor, každý týden nová tvář a nové 
kontakty. Podělit se o to všechno mohou účastníci pravidelného 
Euro Business Clubu, kam jsou vždy zvány osobnosti jednotli-
vých čísel týdeníku euro. nechybějí ani zajímaví představitelé 
byznys komunity, vrcholoví manažeři firem a zástupci podnika-
telů a státní správy. Euro Business Club se koná osmkrát do roka 
a je určen především předním českým politikům, manažerům 
a podnikatelům. Euro Business Club je koncipován jako ne-
formální komorní setkání s průměrnou návštěvností 35 osob.

euro setKÁní 

D I V I Z E MFEC

17www.mfec.cz
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Euro Konference
Jedná se o odborné půldenní až celodenní akce zaměřené 
na náročnější profesní témata. na konferencích vystupují 
odborní přednášející, kteří mohou nabídnout zajímavé 
zkušenosti a nové poznatky. Účastníci tak mají možnost 
potkat se se zajímavými lidmi z oblasti ekonomiky, politiky 
či obchodu. Konference se účastní okolo 80 lidí.

Euro Regional
společensko-vzdělávací projekt umožňující setkání zástupců 
významných regionálních firem s představiteli státní správy 
a samosprávy na pravidelné bázi nese název Euro Regional. 
Každoročně probíhá celkem šest setkání. Hlavním cílem projektu 
je řešení problémů podnikání v regionu a navázání obchodních 
kontaktů mezi hosty. Euro Regional je určen především pro 
ředitele nejvýznamnějších firem v regionu, podnikatele a po-
litické špičky. Každá z akcí je určena pro 60 osob.

Euro pro export/Euro Regional pro export
exkluzivní setkání zástupců státní správy, politiků, odborné 
veřejnosti a top manažerů významných společností pů-
sobících v České republice, které je tematicky zaměřeno 
na problematiku exportu. Diskusní setkání je koncipováno 
jako panel odborníků, kdy po prezentaci každého z řeční-
ků následuje moderovaná diskuse s publikem. tematicky 
se akce věnují zejména mezinárodní obchodní strategii, 
dialogu mezi státem a privátním sektorem v oblasti pod-
pory exportu a exportních příležitostí, financování vývozu 
investičních celků a  jiných velkých exportních zakázek 
a nově vznikajícím trhům, na kterých by se mohli čeští 
exportéři prosadit.

D I V I Z E MFEC
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leaDIng MInDs ForuM

D I V I Z E MFEC

LEadiNg MiNds foRUM
leading Minds Forum je prostor pro sdílení exkluzivních ekonomických informací a zkušeností z první ruky. Představujeme 
nepolitickou komunikační platformu, která má ambice sdružovat elitu tuzemské ekonomiky a zaujmout roli prostřední-
ka při řešení ekonomických problémů a střetů. V čem jsme jiní? Přitažlivý program (téma/osobnost/forma) zpracujeme 
v návaznosti na aktuální informace z řady tematických oblastí, kterým se věnuje deník e15. Iniciátorem této platformy jsou 
deník e15 z vydavatelství Mladá fronta a. s. a poradenská společnost DDeM, s. r. o.

www.mfec.cz 19www.mfec.cz



20 www.mfec.cz

eVenty MeDICal serVICes

D I V I Z E MFEC

Poskytujeme kompletní organizaci jakékoli lékařské vzdělávací 
akce, a to od návrhu přes zpracování až po samotnou realizaci.

organizujeme:
l kongresy l konference l sympozia l semináře  l školení
l křty odborných knih

Zajistíme:
l  návrh a realizace odborné vzdělávací akce dle požadavků klienta
l  vytipování vhodné lokality a prostoru
l  vypracování podrobného rozpočtu
l  komplexní služby od oslovení a kontaktování účastníků, spíkrů, 

vystavovatelů, sponzorů  po mailing a registraci cílové skupiny účastníků
l  akreditaci a záštity odborných společností
l  registrační servis v průběhu celé akce, ubytování, 

společenský a doprovodný program
l  obecnou i úzce zacílenou mediální propagaci akce

Proč spolupracovat s námi?
l  Jsme největší vydavatelství zdravotnických titulů v České 

republice. Prostřednictvím našich časopisů, knih a kongresů 
oslovujeme všechny lékaře v České republice.

l  spolupracujeme s předními odborníky v oblasti zdravotnictví.
l  nabízíme nejefektivnější a cenově příznivé oslovení cílové skupiny 

lékařů formou profesionálně sestavené akce a cílené inzerce.
l  Poskytujeme ucelené lékařské postgraduální vzdělávání, 

prostřednictvím tištěných médií (časopisy, knihy, 
publikace), elektronickou (e-learning, internet) a interaktivní 
(kongresy, konference, sympozia) formou.

l  eventy organizujeme v České republice, 
slovenské republice a v rumunsku.

Zajišťujeme profesionální a komplexní servis v oblasti 
vzdělávacích a odborných akcí pro klienty z řad 
farmaceutických firem, odborných společností a lékařů.

Odborné akce  
ve zdravotnictví na klíč

www.mfec.cz



regIonÁlní seMInÁŘe a BusIness CaFÉ

D I V I Z E MFEC

REgioNáLNí sEMiNářE PRofiT
Úspěšný formát seminářů ve vybraných krajích České repub-
liky. témata konferencí se vybírají dle aktuální problematiky 
a dění v jednotlivých regionech. setkání jsou koncipována 
pro 50 účastníků nebo více podle přání partnerů. na semi-
náři vystupují odborníci a řečníci s praktickými zkušenostmi. 
regionální semináře Profit osloví většinou podnikatele, zá-
stupce veřejné správy a specialisty různých oborů. setkání 
jsou pořádána ve čtyř- a vícehvězdičkových hotelech po celé 
České republice. Pořadatelem a mediálním partnerem je 
podnikatelský magazín Profit a ekonomický deník e15.

REGIONÁLNÍ

21www.mfec.cz

bUsiNEss café E15
Jde o spojení odborné interaktivní diskuse s odlehčeným 
lifestylovým prvkem a doprovodné reklamní kampaně, zajiš-
ťující projektu potřebnou sledovanost a následné uveřejnění 
výstupu v ekonomickém deníku e15. Prostřednictvím tohoto 
multimediálního projektu vám zaručíme spojení s atraktivní 
cílovou skupinou s vysokým podílem čtenářů z řad středního 
a vyššího managementu, odborníků státní správy, kvalifiko-
vaných specialistů s profesním i osobním zájmem o dění 
v byznysu, ekonomice, průmyslu, energetice, ICt, financích 
či burzách a trzích. setkání jsou pořádána v prostorách dle 
výběru klienta pro maximální počet 50 osob.

www.mfec.cz
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PoZnÁMKy
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D I V I Z E Časopisy

Divize Časopisy
Všechny lifestylové časopisy Mladé 
fronty jsou původní a  některé 
z nich ovlivnily dokonce několik 
generací čtenářů. Platí to třeba pro 
SLUNÍČKO a MATEŘÍDOUŠKU, 
které už pár desítek let patří k tomu 
nejlepšímu z dětské časopisecké 
produkce. V našem portfoliu dále 
najdete nejúspěšnější časopisy pro 
ženy, které mají nebo plánují děti – 
MAMINKA a BETYNKA. Časopis 
DIETA s podtitulem Váš nejlepší 
osobní trenér radí svým čtenářkám 
se vším kolem zdravého životního 
stylu. luxusní MOJE PSYCHOLOGIE 
zase nabízí hlubší pohled na vztahy, 
kariéru, lásku, výchovu dětí i na sebe 
sama. těm, kteří rádi pečují o své 
zdraví, je určen titul MOJE ZDRAVÍ. 
tradici má i cestovatelský magazín 
LIDÉ A ZEMĚ, který přináší repor-
táže a tipy z domova i ze světa už 
více než šedesát let. Úspěšné muže 
oslovuje časopis FORMEN plný 
čtení, stylu i technických vychytá-
vek. s časopisem F.O.O.D. každý 
snadno uvaří pro rodinu i přátele 
– jde totiž o jedinečný mix sezon-
ních receptů a klasických sváteč-
ních pokrmů. Vše, co se týká byd-
lení, naleznou čtenáři v BYDLENÍ 
STAVBY REALITY. a digitálním 
světem vás bezpečně provede It 
časopis COMPUTER.
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Časopis forMen je jediný český pánský 
magazín určený skutečným mužům, kteří si 
nepotřebují posilovat ego červeným autem 
nebo odbarvenou blondýnou.

Život čtenáře časopisu forMen je postaven 
na skutečných základech. Má stabilní příjem, 
fungující vztah, úspěšnou kariéru a koníčky, 
které ho baví. V časopise tedy nehledá 
laciné rady anebo hloupé návody.

Časopis forMen nabízí zajímavá nadčasová 
témata, nečekaně otevřené rozhovory 
a nezaujaté pohledy nejen na kulturu. Proto 
se stal běžným doplňkem úspěšných mužů.

D I V I Z E Časopisy

IntelIgetní PrůVoDCe sVĚteM MuŽe



25www.mf.cz

tradiční časopis o cestování na českém trhu – 
Lidé a Země, přináší svým čtenářům exkluzivní 
reportáže o zvycích, tradicích, aktuálních událostech 
i životním stylu lidí celé planety. už více než šedesát 
let tak můžete spolu s ním nahlédnout do exotických 
krajin, stejně jako se vydat na cestu do zemí „na dosah 
ruky“ nebo objevit nějaké zapomenuté místo v České 
republice. tyto materiály navíc přinášejí čtenářům 
nejznámější čeští cestovatelé, osobnosti  a novináři, 
kteří dané lokality velmi dobře znají a vědí, co si v nich 
nenechat ujít. Lidé a Země prostě ví, co se ve světě 
děje. 

Čtenáři časopisu Lidé a Země jsou mladí, vzdělaní, 
ambiciózní a finančně zajištění lidé, kteří cestování 
považují za součást svého životního stylu.

D I V I Z E Časopisy

ČasoPIs, KterÝ VÁM uKÁŽe sVĚt
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Časopis computer přináší novinky ze světa počítačů, 
mobilních technologií a digitální techniky, stejně jako hlubší 
analytické články, recenze produktů, podrobné fundované 
testy a praktické rady. Čtenáři tak díky němu nezískávají 
jen všeobecný přehled, co je nového v oboru, ale také 
konkrétní doporučení těch nejlepších produktů a spoustu 
tipů pro efektivnější práci s počítači. Všichni čtenáři mají 
navíc přístup k hodnotným plným verzím programů, 
ale i k bonusovým materiálům v podobě videonávodů, 
videorecenzí a dodatečných fotografií.

D I V I Z E Časopisy

ŽIJte s nÁMI DIgItÁlníM sVĚteM
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MoJE PsychoLogiE je lifestylový časopis pro 
všechny, kteří chtějí porozumět svým pocitům 
i pocitům ostatních lidí, chtějí rozpoznat možná 
úskalí vztahů se svými partnery, přáteli, dětmi 
či kolegy a najít návod na jejich řešení, chtějí 
lépe poznat sami sebe, využít svých možností 
a zbavit se slabostí. Je určen vzdělaným, 
zvídavým a náročným čtenářkám, kterým nabízí 
novinářsky i odborně špičkově zpracované 
a zároveň čtivé články. K tomu předkládá i nový, 
netradiční pohled na módu a kosmetiku, design, 
gastronomii i cestování, protože i všechny 
smyslové požitky jsou součástí naší psychické 
kondice.

MoJE PsychoLogiE je časopis pro všechny, 
kteří chtějí začít žít sebevědomější, bohatší život.

V loňském roce získal časopis MoJE 
PsychoLogiE ocenění Časopis roku 2013 
v kategorii launch nebo relaunch roku.

D I V I Z E Časopisy

ČasoPIs, KterÝ VIDí PoD PoVrCH

Launch nebo Relaunch roku
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dieta je moderní lifestylový časopis, který je 
určen pro všechny příznivce zdravého životního 
stylu. Je to pozitivně motivující osobní trenér, 
který vás naučí nejen zdravě jíst, shodit pár kil 
nebo se dostat do formy pomocí speciálních 
tréninkových plánů, ale také vnímat a mít rád své 
tělo. to vše doplněné módou a kosmetikou pro 
mladou sebevědomou ženu. 

D I V I Z E Časopisy

DIeta – VÁš neJlePší osoBní trenÉr
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Hlavním cílem měsíčníku Moje zdraví je naučit 
každého pečovat o svoji fyzickou i psychickou 
odolnost, rozpoznat včas příznaky nemocí 
a využít pro sebe všechny nejlepší dostupné 
prostředky či metody k jejich léčbě. Časopis 
přibližuje čtenářům jednotlivé zdravotní problémy, 
přičemž největší důraz klade na možnosti 
prevence. to vše prostřednictvím analýz, novinek, 
reportáží či rozhovorů s odborníky. oživením jsou 
příběhy lidí, jejichž přístup ke zdraví je inspirující 
pro ostatní.

Moje zdraví zároveň slouží jako podpora práce 
lékárníků ve vzdělávání pacientů všech generací.

D I V I Z E Časopisy

MyslíMe na PreVenCI
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Měsíčník f.o.o.d. je praktickým průvodcem 
pro každého, kdo rád vaří s nápadem, přitom 
jednoduše a z čerstvých surovin. svým 
čtenářům nabízí nejen spoustu rychlých 
receptů z dostupných ingrediencí, ale kromě 
trendů z celého světa nezapomíná ani 
na tradiční českou kuchyni nebo názorné 
postupy pro přípravu složitějších pokrmů. 

Klíčovým tématům časopisu se věnují čtyři 
hlavní rubriky: sEZoNa – v níž se vaří 
právě ze zmíněných sezonních a lokálně 
dostupných surovin, doMa – přináší 
časově náročnější víkendová menu pro 
rodinu či přátele. V rubrice JaK Na To se 
naučíte připravovat složitější recepty krok 
za krokem a bEdEKR je jakýmsi průvodcem 
po světových kuchyních.

Časopis f.o.o.d. je plný receptů, které vám 
budou chutnat! 

D I V I Z E Časopisy

ČasoPIs PlnÝ reCePtů
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Být maminkou je jedna z nejkrásnějších 
věcí na světě. Časopis Maminka se 
nezaměřuje jen na období těhotenství 
a kojeneckého věku, ale přehledně mapuje 
fyzický i psychický vývoj každého dítěte až 
do předškolního věku.

Díky tomu, že mezi jeho spolupracovníky 
patří renomovaní odborníci z oblasti 
gynekologie, porodnictví, pediatrie, 
psychologie... přináší svým čtenářkám vždy 
stoprocentně důvěryhodné informace 
o všech oblastech, které se založení rodiny 
a následné výchovy dětí týkají. Maminka 
ovšem není jen o dětech, věnuje se také 
ženské kráse, psychologii a rodinným 
vztahům. 

V roce 2014 se časopis Maminka stal 
nejčtenějším titulem v daném segmentu. 

D I V I Z E Časopisy

to neJlePší V ŽIVotĚ Ženy
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Heslem měsíčníku Betynka je: „Časopis, 
který rozumí vám i dětem“.  V tomto duchu 
se nese i celých 132 stran plných rad, 
nápadů a tipů pro těhotné i pro maminky 
malých dětí. Přes dvacet let spolupracujeme 
s nejlepšími odborníky z oblasti gynekologie, 
pediatrie či psychologie, pro maminky 
jsme tedy důvěryhodným a spolehlivým 
zdrojem nejen informací. Vedle péče o dítě 
se věnujeme i mamince – jejímu zdraví, 
psychické pohodě, kráse a domovu. 

Betynka se stala časopisem roku 2012.

D I V I Z E Časopisy

ČasoPIs, KterÝ roZuMí VÁM I DĚteM
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Časopis Sluníčko patří už několik desítek let (letos 
oslaví 48. narozeniny) ke stálicím dětského světa. 
Jako svůj „první“ časopis si ho kdysi oblíbily naše 
maminky, my sami a dnes ho předčítáme i svým 
dětem. Sluníčko se snaží děti nejen pobavit, 
ale i něco je naučit. a protože jde většinou 
o nečtenáře ve věku od tří do sedmi let – přináší 
kromě zábavných příběhů i velké množství 
hádanek, doplňovaček, hlavolamů, omalovánek, 
vystřihovánek a spoustu dalších úkolů. 

Sluníčko vychází každý měsíc také  
s pohádkovým DVD.

D I V I Z E Časopisy

ČasoPIs Pro MalÉ I VĚtší
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Původní autorské ilustrace, zajímavé a naučné 
články, rozhovory, čtení na pokračování, 
komiksy – to je Mateřídouška. a protože si děti 
mají především hrát, připravuje pro ně také 
spoustu luštění, hlavolamů, rébusů a křížovek. 
Mateřídouška je také průběžně inspiruje k tvoření 
a procvičování jemné motoriky. nedílnou součástí 
časopisu je totiž karton uprostřed vydání, který 
jim přináší hry, vystřihovánky, plakáty, adventní 
a plánovací kalendáře. na stránkách Mateřídoušky 
děti pravidelně „cestují“ a hledají kešky na různých 
místech Čr, postavičky Vir a Bit je zase provedou 
virtuálním světem a jeho nástrahami.  Děti si 
navíc s tímto časopisem pestře zatvoří, naučí se 
luštit křížovky a osmisměrky a kromě zajímavých 
ukázek z nových knih se dozvědí i to, na co vyrazit 
do kina.  Časopis využívají také pedagogové 
1. stupně základních škol pro zpestření výuky. 

Mateřídouška je tradiční značkou na trhu českých 
časopisů, vychází už od roku 1945. 

D I V I Z E Časopisy

ČasoPIs Pro DĚtI oD seDMI let
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Moderní design, interiérový dekor a vůbec vše, 
co se týká bydlení, se v poslední době stává stále 
oblíbenějším tématem společenských konverzací. 
Přesně na tento trend reaguje časopis bydLENí 
sTavby REaLiTy, který každý měsíc přináší nejen 
nejnovější trendy ve stavbě, zahradě i bydlení, ale 
také konkrétní rady a tipy, které mohou čtenáři sami 
vyzkoušet. V časopise bydLENí sTavby REaLiTy 
čtenářům poradí odborníci z řad architektů, 
designérů, zahradníků, finančních poradců 
i řemeslníků. o své zkušenosti se podělí také laici, ať 
už jde o stavbu domů, nebo jejich zařizování. 

nedílnou součástí časopisu bydLENí sTavby 
REaLiTy jsou v každé jeho části návštěvy 
skutečných domovů, které mohou čtenářům 
posloužit jako inspirace.

MĚsíČníK Pro VšeCHny PŘíZnIVCe  
MoDerníHo ByDlení

D I V I Z E Časopisy
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PoZnÁMKy



Tablet

Časopisy pro tablety se systé-
mem iOS a Android
Vydavatelství Mladá fronta už 
od  prosince 2010 vydává časo-
pisy ve  speciálním multimediál-
ním a  interaktivním formátu pro 
tablety.
tyto časopisy nejsou pouhým 
PDF obrazem, ale jsou graficky 
upraveny přesně pro potřeby 
10“ displeje. obsah je interak-
tivní, čtenář tedy může obsah 
ovládat (například přepínat mezi 
stručným a  podrobným zobra-
zením informací), a multimediální 
(články jsou doplněny například 
o videorecenzi). nyní pro operač-
ní systémy iOS a Android vychá-
zejí časopisy Euro, Computer, 
ForMen, F.O.O.D., Lidé a Země, 
Maminka, Sluníčko a  Strategie. 
Jednotlivé časopisy mají samo-
statné aplikace, které jsou zdarma 
ke stažení v app store a google 
Play.



38 www.mf.cz

iPAD

InZerCe V ČasoPIseCH VyDÁVanÝCH 
Pro taBlety se systÉMeM Ios a anDroID
vydavatelství Mladá fronta a. s. jako první v České republi-
ce začalo vydávat časopisy pro tablet apple iPad, v průběhu 
roku 2012 pak přibyla verze pro tablety s operačním systé-
mem android. V současné době pro obě platformy vychá-
zejí ve  své elektronické verzi časopisy forMen, computer, 
f.o.o.d., Lidé a Země, Maminka a strategie, jen pro apple 
iPad vychází Euro a  interaktivní dětský časopis s  hrami 
sluníčko. Každý časopis má v příslušném internetovém ob-
chodě (app store nebo google Play) svoji aplikaci – čtečku, 
která je ke stažení zdarma. V ní se pak nacházejí jednotlivá 
vydání, která si čtenář může zakoupit. Pro každé vydání časo-
pisu je také k dispozici zdarma ukázkové číslo, tzv. light verze, 
obsahující vybrané články. Čtečky mají staženy tisíce čtenářů 

a denně přibývají desítky dalších. Využijte tohoto netradičního 
média a oslovte tisíce čtenářů interaktivní a multimediální re-
klamou. Jaký je časopis pro tablety? Je to obsah zcela přizpů-
sobený výbornému barevnému displeji tabletů. Každý článek 
je znovu upraven a doplněn o interaktivní a multimediální prv-
ky. nechybějí videa, další fotografie, aktivní odkazy na inter-
netové stránky. Jak vypadá inzerce? Inzerce v časopisech pro 
tablety je vždy celostránková a vložená mezi články. Inzerent 
má stejné možnosti jako redakce: jeho inzerát může být in-
teraktivní, obsahovat video, mnoho fotografií apod. nemusíte 
si lámat hlavu s podklady: využít lze obyčejné podklady pro 
tiskovou inzerci, které vám doplníme o video, galerii fotografií 
nebo třeba odkaz na vaše internetové stránky.

Computer • Euro • ForMen •  F.O.O.D.
Lidé a Země •  Sluníčko •  Strategie •  Maminka
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Divize Medical Services
Hlavním cílem divize Medical 
services je nabídnout kvalitní 
komplexní servis ve  zdravotnic-
tví, a  to za  oboustranné spolu-
práce s tradičními a významnými 
zdravotnickými tituly z  portfolia 
vydavatelství Mladá fronta a. s. 
Poskytujeme kompletní orga-
nizaci jakékoli vzdělávací akce, 
a  to od  návrhu přes zpraco-
vání až po  samotnou realizaci. 
naše nakladatelství zdravotnic-
ké literatury poskytuje ucelené 
nakladatelské služby včetně 
distribuce. Knihy z  naší lékařské 
i  pacientské edice připravujeme 
ve spolupráci s předními českými 
i  zahraničními odborníky, jejich 
participace zaručuje vysokou 
odbornou a  vzdělávací úroveň 
našich publikací. Divize Medical 
services se zaměřuje nejen 
na lékaře, sestry a ostatní nelékař-
ské zdravotnické pracovníky, ale 
i na pacienty a širokou veřejnost.  
www.medicalservices.cz
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Časopis pro odborníky ve zdravotnictví – lékaře, 
farmaceuty, nelékařské zdravotnické pracovníky, 
manažery ve zdravotnictví a zaměstnance 
státní správy. uprostřed každého vydání najdete 
ošetřovatelskou přílohu s články, které píší zdravotní 
sestry a ostatní zdravotničtí profesionálové.

Zdravotnictví a medicína přináší například:
l  Přehled událostí ve zdravotnictví a komentované 

zpravodajství
l  rozbor novinek ve zdravotnické a medicínské 

legislativě
l  Zkušenosti českých zdravotníků s prací v zahraničí
l  Zpravodajství ze zahraničí věnované zdravotnické 

problematice
l  novinky v medicíně, vědě a výzkumu doma 

i v zahraničí
l Přehledové odborné články
l  Zpravodajství z domácích i zahraničních lékařských 

a sesterských kongresů
l  Pohled do historie medicínských oborů, léčebných 

postupů a ošetřovatelství, významná výročí
l  Články z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, 

komunikace, managementu, psychologie a práva
l  rozhovory se zajímavými osobnostmi české 

medicíny a ošetřovatelství
l  Kalendář vzdělávacích akcí pro lékaře a nelékařské 

zdravotnické pracovníky
l anotace a recenze odborných publikací
l  Právní a ekonomické poradenství zaměřené 

na specifické problémy ve zdravotnictví
l  reportáže ze zajímavých zdravotnických pracovišť
l trh práce

zdravi.e15.cz

D I V I Z E Medical Services

MĚsíČníK Pro oDBorníKy Ve ZDraVotnICtVí, 
FarMaCII a ošetŘoVatelstVí
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l  exkluzivní odborný časopis Postgraduální 
medicína je koncipován jako zdroj 
informací pro kontinuální celoživotní 
vzdělávání lékařů. 

l  Cílem Postgraduální medicíny je 
zprostředkovat ambulantním i nemocničním 
lékařům a studentům lékařství pravidelný 
přístup k současným medicínským 
poznatkům, a to v přehledné a přístupné 
formě.

l  Monotematický Focus, věnovaný vždy 
jednomu lékařskému oboru, je editován 
předním odborníkem, který garantuje jeho 
odbornou úroveň.

l  Postgraduální medicína je zařazena 
do seznamu recenzovaných 
neimpaktovaných periodik vydávaných 
v České republice a všechny publikované 
práce procházejí recenzním řízením.

l  speciální přílohy jsou věnovány vybranému 
aktuálnímu medicínskému problému.

l  součástí časopisu je test zahrnutý 
do systému kontinuálního vzdělávání ČlK, 
který je ohodnocen 2 kreditními body.

www.postgradmed.cz

D I V I Z E Medical Services

oDBornÝ ČasoPIs Pro lÉKaŘe
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Idiopatické  
střevní záněty

vydání 
2015/01

o d b o r n ý  č a s o p i s  p r o  l é k a ř e

Postgraduální
gastroenterologie & hepatologie

D I V I Z E Medical Services

oDBornÝ ČasoPIs Pro lÉKaŘe

l  Interdisciplinární periodikum pro 
postgraduální a kontinuální vzdělávání 
v gastroenterologii a hepatologii

l  Monotematická čísla sestavená pod 
edičním vedením předního odborníka 

l  Prestižní redakční rada

l  souhrnné články, aktuality, zprávy 
z kongresů

l  recenzovaný titul

l  Čtvrtletník

l  Distribuce: gastroenterologové, 
hepatologové, internisté, praktičtí lékaři, 
distribuce na kongresech a seminářích
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l  Interdisciplinární periodikum pro 
postgraduální a kontinuální vzdělávání 
v dermatologii, dětské dermatologii, 
korektivní dermatologii a venerologii.

l  Časopis pro praktikující dermatology, 
zaměřený na terapii, terapeutická doporučení, 
praktickou diagnostiku.

l  Je určen dermatovenerologům v přípravě 
k atestaci i dermatovenerologům po atestaci, 
kteří se chtějí dále vzdělávat, zůstat orientovaní 
v oboru, v kontaktu s děním v dermatologii 
ve světě. 

l  Časopis také pro lékaře z oborů revmatologie, 
alergologie, onkologie, pediatrie, všeobecné 
lékařství, gynekologie-porodnictví, urologie.

l  recenzovaný časopis s prestižní redakční 
radou.

l  součástí České dermatovenerologie je i test 
zahrnutý do systému kontinuálního vzdělávání 
České lékařské komory, který se vztahuje 
k monotematické části a je ohodnocen 
2 kreditními body.

D I V I Z E Medical Services

ČasoPIs ČesKÉ aKaDeMIe DerMatoVenerologIe
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V srpnu 2010 vydavatelství Mladá fronta a. s. 
zahájilo spolupráci s Českou lékařskou 
komorou, která vydává odborný měsíčník
TEMPUs MEdicoRUM. Mladá fronta a. s. 
pro TEMPUs MEdicoRUM zajišťuje inzerci, 
grafické práce, tisk a distribuci.

TEMPUs MEdicoRUM je jediný časopis 
v České republice, který pokrývá celou 
skupinu lékařů, bez ohledu na specializaci. 
Je to měsíčník s nejvyšším nákladem mezi 
periodiky pro lékaře.

ČasoPIs ČesKÉ lÉKaŘsKÉ KoMory
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Časopis vakcinologie si klade za cíl být 
důležitým zdrojem informací pro praktické 
lékaře a pediatry v oblasti vakcinologie. 
Jde o jediný časopis v České republice 
zabývající se exkluzivně očkováním, vychází 
jako čtvrtletník. Je distribuován zdarma 
v nákladu 4500 kusů praktickým lékařům 
(2200), pediatrům (1800), členům České 
vakcinologické společnosti, infektologům 
a dalším odborníkům, kteří se zabývají 
očkováním.

Formou původních prací, přehledových článků, 
kazuistik, aktualit atd. poskytuje pravidelný 
přístup k současným medicínským poznatkům.

Časopis vakcinologie byl zařazen radou pro 
výzkum, vývoj a inovace vlády Čr na seznam 
recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v České republice. od roku 2010 
je časopis Vakcinologie indexován v databázi 
embase a scopus.

D I V I Z E Medical Services

ČtVrtletníK Pro PraKtICKÉ lÉKaŘe a PeDIatry
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Časopis ortopedie si klade za cíl být důležitým 
zdrojem praktických informací pro ortopedy, 
traumatology a revmatology. od roku 2007 
vychází jako dvouměsíčník. Distribuován je 
zdarma v nákladu 1200 kusů ortopedům, 
revmatologům a traumatologům.

Formou původních prací, přehledových článků 
a kazuistik, obsahujících souhrny v českém 
a anglickém jazyce, recenzí odborných 
knih, zpráv z kongresů a článků z historie 
ortopedie poskytuje časopis pravidelný přístup 
k současným medicínským poznatkům.
Časopis ortopedie byl zařazen radou pro 
výzkum, vývoj a inovace vlády Čr na seznam 
recenzovaných neimpaktovaných periodik  
vydávaných v České republice.
 

D I V I Z E Medical Services

DVouMĚsíČníK Pro ortoPeDy, 
trauMatology a reVMatology
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ČasoPIsy ČesKÉ lÉKaŘsKÉ sPoleČnostI  
Jana eVangelIsty PurKynĚ

ČEsKá gyNEKoLogiE 
Hlavním zaměřením časopisu 
je postgraduální výuka a  in-
formace o  současném stavu 
a  vývoji této oblasti medicí-
ny doma a  v  zahraničí, dále 
publikace původních studií 
a zkušeností z klinické praxe 
a informace o činnosti odbor-
ných společností. 
Časopis zveřejňuje původní 
práce, výběr kazuistik, sou-
hrnné referáty, v  krátkých 
přehledech aktuality ze za-
hraničního písemnictví, zají-
mavá sdělení pro praxi a vý-
běr z  referátů přednesených 
na tuzemských i zahraničních 
konferencích a sjezdech. 

acTa chiRURgiaE  
PLasTicaE
acta chirurgiae plasticae je 
mezinárodní časopis, který 
vychází v  angličtině se sou-
hrny v německém a českém 
jazyce. Publikovány jsou kli-
nické, experimentální a  teo-
retické studie z oboru plastic-
ké, rekonstrukční a  estetické 
chirurgie, chirurgie ruky, kra-
niofaciální chirurgie, léčby 
popálenin. Věnuje se také vy-
braným problémům styčných 
chirurgických disciplín (trau-
matologie, ortopedie, gyne-
kologie aj.). uváděny jsou 
přehledové práce, kazuistická 
pozorování, inovace, komen-
táře, zprávy z cest a kongre-
sů, recenze knih a různá ozná-
mení.

aNEsTEZioLogiE 
& iNTENZivNí MEdicíNa 
Časopis přináší aktuální dopo-
ručení a guidelines odborných 
společností (ČsarIM, ČsIM) 
a další informace se zaměře-
ním na  vzdělávání v  aneste-
ziologii a intenzivní medicíně, 
informace ze sjezdů a odbor-
ných konferencí. Publikovány 
jsou původní práce, kazuistiky 
a přehledové články z aneste-
ziologie, intenzivní medicíny, 
algeziologie, urgentní medicí-
ny a resuscitace.

ČasoPis LéKařŮ  
ČEsKÝch 
Časopis lékařů českých je 
nejstarším a nejprestižnějším 
českým lékařským časopi-
sem. Je interdisciplinární, od-
lišný od  úzce profilovaných 
časopisů odborných společ-
ností.
Jako vědecký časopis publi-
kuje původní vědecké práce 
ze všech oborů medicíny; 
postgraduální doškolovací 
funkci plní články přehledo-
vého typu k  vybraným ak-
tuálním tématům. Časopis 
přináší také zprávy ze zahra-
ničních sjezdů, dějin lékař-
ství, zprávy o  životě lékař-
ských společností, recenze 
knih aj.
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ČEsKá REvMaToLogiE
Časopis uveřejňuje člán-
ky týkající se především 
revmatologie, ale i  společ-
né problematiky s  dalšími 
obory, jako jsou ortopedie, 
imunologie, kožní lékařství, 
endokrinologie, rehabilita-
ce, farmakologie a  vnitřní 
lékařství. Přináší tak aktuální 
informace o stavu medicíny 
v této oblasti, tj. o nejnověj-
ších vyšetřovacích meto-
dách, diagnostice chorob 
či nových způsobech léčby, 
které jsou u nás k dispozici. 

ČEsKá sToMaToLogiE 
a PRaKTicKé ZUbNí  
LéKařsTví 
Česká stomatologie je vyhra-
něným vědeckým časopisem, 
jehož cílem je publikovat prá-
ce základního a aplikovaného 
výzkumu na úrovni klinických 
a  experimentálních studií ze 
stomatologických a  všech 
souvisejících oborů v proble-
matice orálního zdraví. 
Praktické zubní lékařství
uveřejňuje jednak práce ze 
všech oblastí stomatologic-
ké péče, které jsou zaměřeny 
na každodenní praxi, jed-
nak kazuistiky zajímavých 
a méně častých onemocně-
ní v orofaciální oblasti. 

ČEsKo-sLovENsKá  
PEdiaTRiE
Časopis Česko-slovenská
pediatrie přináší originální 
práce, výsledky výzkumů, 
kazuistiky, souborné referá-
ty, informace o péči o dítě, 
informace o  nových kni-
hách, kongresech z  oblasti 
obecné pediatrie, z jednotli-
vých specializovaných úse-
ků pediatrie, dále z  oblastí 
dětské péče vůbec (např. 
z  dětské chirurgie, neona-
tologie, orl, ortopedie, 
oftalmologie, dermatologie, 
genetiky, z  oblasti výživy 
atd.). Je zdrojem vědomostí 
pro praktické i klinické léka-
ře a důležitou pomůckou při 
postgraduálním vzdělávání.

EPidEMioLogiE, 
MiKRobioLogiE, 
iMUNoLogiE
Časopis publikuje původ-
ní práce, souborné referáty 
s  epidemiologicko-mikrobio-
logickou tematikou, podává 
informace z praxe. Potřebný 
prostor je věnován diagnos-
tickým metodám z  lékařské 
mikrobiologie, parazitologie, 
imunologie i  obecnějším as-
pektům a diskusím týkajícím 
se preventivní medicíny. Dále 
obsahuje překlady a recenze 
knih pro lékaře a vysokoškol-
ské pracovníky a  odborníky 
ve veřejném zdravotnictví.

ČasoPIsy ČesKÉ lÉKaŘsKÉ sPoleČnostI  
Jana eVangelIsty PurKynĚ
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ČasoPIsy ČesKÉ lÉKaŘsKÉ sPoleČnostI  
Jana eVangelIsty PurKynĚ

PRaKTicKÝ LéKař
Časopis poskytuje informa-
ce a podklady pro postgra- 
duální vzdělávání všeobec-
ným lékařům, stejně jako lé-
kařům jiných oborů. sezna-
muje čtenáře s medicínskou 
problematikou v  celé šíři, 
jak po stránce odborné, tak 
po  stránce sociální, právní 
a  ekonomické. Všechny ru-
kopisy procházejí recenzním 
řízením. Pravidelné rubriky 
přinášejí souhrnná sdělení 
týkající se aktuální klinické 
problematiky, doplňovaná 
též souhrnnými sdělení-
mi o  nových teoretických  
poznatcích. 

gERiaTRiE  
a gERoNToLogiE
Časopis vytváří prostor pro 
publikace statí přehledových 
i původních, jejichž autoři jsou 
z řad lékařů i nelékařů. Časo-
pis si klade mimo jiné za  cíl 
i podpořit publikační aktivity 
pracovníků ve  zdravotnictví. 
Po  epoše úzkých specializa-
cí jednotlivých medicínských 
odvětví je geriatrie oborem, 
který svou interdisciplinaritou 
medicínu i  pohled na  kon-
krétního nemocného sceluje. 
Komplexní pohled na  geria-
trického nemocného a kom-
plexní přístup k  řešení jeho 
obvykle vzájemně prováza-
ných problémů je tedy hlavní 
charakteristikou časopisu.

oToRiNoLaRyNgoLogiE 
a foNiaTRiE
Časopis otorinolaryngologie 
a  foniatrie přináší originál-
ní práce, výsledky výzkumů 
a souborné referáty. obsahu-
je zejména informace o  chi-
rurgické léčbě nádorových 
onemocnění orl orgánů 
včetně velkých slinných žláz, 
o  chirurgické a  mikrochirur-
gické problematice změn 
v  oblasti kosti spánkové, 
paranazálních dutin, hrta-
nu a  měkkých částí krku, 
o funkční diagnostice a reha-
bilitaci poruch sluchu, hlasu 
a řeči, o závrativých stavech, 
poruchách čichu a o proble-
matice zánětlivých komplika-
cí při zánětech v orl oblasti. 
Časopis je distribuován také 
na slovensku.

PRacovNí LéKařsTví
Časopis je odborným lékař-
ským periodikem zaměřeným 
na  problematiku pracovního 
lékařství, nemocí z  povolání, 
hygieny práce, poskytování 
zdravotní péče pracujícím 
a  dalších oborů a  odvětví, 
které s  uvedenou tematikou 
souvisejí. Časopis Pracovní 
lékařství uveřejňuje původní 
práce, souborná sdělení, do-
poručené diagnostické a  lé-
čebné postupy, posudková 
kritéria používaná při hodno-
cení profesionálních poškoze-
ní zdraví, legislativní informa-
ce, kazuistická sdělení, zprávy 
z odborných sjezdů a setkání 
i diskuse k aktuálním pracov-
ně-lékařským tématům.
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TRaNsfUZE  
a hEMaToLogiE dNEs
Časopis obsahuje původní 
práce a kazuistiky s proble-
matikou transfuzního lékař-
ství a hematologie s mož-
ností publikování styčných 
témat z jiných medicínských 
oborů. svou postgraduální 
náplní se zaměřuje na vy-
sokoškolsky i středoškolsky 
vzdělané čtenáře. Časopis 
zahrnuje informace o novin-
kách ze zahraniční literatury, 
zprávy z českých a zahra-
ničních kongresů, odbornou 
diskusi na aktuální témata 
týkající se oborů hematolo-
gie a transfuzního lékařství, 
činnosti obou odborných 
společností a dalších.

REhabiLiTacE  
a fyZiKáLNí LéKařsTví
Časopis se zabývá celou ob-
lastí léčebné, pracovní, sociál-
ní rehabilitace, fyzikální medi-
cíny, myoskeletální (manuální) 
medicíny, fyzioterapie, ergo-
terapie, ale i  ortotiky a  pro-
tetiky i  všech disciplín, které 
s  rehabilitací přímo či nepří-
mo souvisejí. Časopis přináší 
jak původní práce, tak práce 
z  terénní praxe, metodické 
postupy, zajímavé kazuistiky 
a  problematiku zdravotnic-
ké politiky. Výrazná je složka 
zaměřená na  postgraduální 
vzdělávání.

REviZNí  
a PosUdKové LéKařsTví
Časopis publikuje původní 
odborné práce, obecně za-
měřené a  koncepční články, 
souborné referáty, zkušenosti 
z praxe a aktuální informace 
z  daných oborů. Časopis se 
orientuje na systémy zdravot-
ního a  nemocenského pojiš-
tění, financování a  ekonomi-
ku zdravotní péče, metodiku 
revizně lékařských činností, 
na revizní lékařství ve vztahu 
k  ostatním lékařským obo-
rům, analyticko-statistické 
rozbory, problematiku infor-
mačních systémů zdravotních 
pojišťoven, mezinárodní srov-
návání a hledání optimálních 
možností pro českou praxi. 
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nakladatelství zdravotnické literatury posky-
tuje kompletní nakladatelské služby od  ná-
vrhu přes zpracování až po distribuci. Knihy 
z naší lékařské i pacientské edice připravuje-
me ve spolupráci s předními českými i zahra-
ničními odborníky, jejichž participace zaru-

čuje vysokou odbornou a vzdělávací úroveň 
našich publikací.
Knihy z divize Medical services jsou členěny 
do 4 edic podle cílení publikace – určené lé-
kařům, sestrám, pacientům, široké veřejnosti.
ročně vydáme více než 30 knih. 

KnIHy MeDICal serVICes

Knihy Medical Services

edice



52 www.mf.cz

D I V I Z E Medical Services

Realizujeme tvorbu tiskovin všech
možných typů, rozměrů a účelů.

l letáky, plakáty, kalendáře, sborníky

l Pacientské tiskoviny

l Klientské časopisy

l Kongresové zpravodajství

l reprinty uveřejněných článků 

l reklamní předměty atd.

součástí naší nabídky je také:
direct marketing, elektronické vzdělávání,
publikování obsahu formou moderních médií 
(tablety, apple iPad, amazon Kindle),
launch produkty.

sPeCIÁlní tIsKoVÉ ProJeKty

Speciální tiskové projekty

KLiENTsKé TisKoviNy

ZaKáZKové REPRiNTy

Afatinib – cílená léčba nemalo-

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného 

Afatinib – cílená léčba ne-

Afatinib – cílená léčba nemalo-

Afatinib – cílená léčba nemalo-

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) druhé generace
Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) druhé generace

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicní-

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního kar-

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního karcinomu 

Afatinib – cílená léčba nemalobuněč-

Afatinib – cílená léčba nemalo-
Afatinib – cílená léčba ne-

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního 

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) druhé generace

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) druhé generace

Životní styl a duševní poruchy

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) druhé generace

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) 
Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) druhé generace

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního 

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) druhé 
Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) druhé generace

Postgraduální
medicína
O D B O R N Ý  Č A S O P I S  P R O  L É K A Ř E

Afatinib – cílená léčba nema-

Afatinib – cílená léčba nemalobuněčného 
plicního karcinomu (NSCLC) druhé generace
MUDr. Martin Svatoň
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LÉKAŘSKÁ FAKULTA A FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ, KLINIKA PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

REPRINT

ČESKÁ 
GYNEKOLOGIE 

CZECH 
GYNECOLOGY

ČASOPIS ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI 
JOURNAL OF THE CZECH GYNECOLOGY AND OBSTETRICS SOCIETY

vydává česká 
lékařská společnost 

j. e. purkyně

Pařízek A.. 
Program INKA – porodní 
analgezie „na míru“
The INKA Program – 
“tailor-made” obstetric 
analgesia

RE
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červen 2014 

3/79

ISSN (Print) 1210-7832
ISSN (On-line) 1805-4455

MK ČR E 87

Indexed in EMBASE/Excerpta Medica, MEDLINE/Index Medicus, INIS Atomindex, Scopus,
EBSCO-MEDLINE Complete, Excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR.

ze zahraničí plus
10 let od epidemie SARS: 
Pomohla osobní  
statečnost zdravotníků

strana 14

pŘeDsTaVuJeMe
prof. MUDr. Petra Cetkovského, 
Ph.D., MBA, nového ředitele 
Ústavu hematologie a krevní 
transfuze v Praze 

strana 28

MĚsíčníK prO ODBOrníKY 
Ve zDraVOTniCTVí, FarMaCii a OŠeTŘOVaTelsTVí

inTenziVní 
MeDiCína
Cíleně řízená léčba  
život ohrožujícího krvácení

strana 2
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Na základě zkušeností 
z Vietnamské války byly 
v 70. a 80. letech minu-

lého století k objemové úhradě 
užívány velké dávky krystaloi-
dů. Tato strategie vedla po agre-
sivní resuscitaci těžce zraněných 
k virtuální epidemii diluční ko-
agulopatie, abdominálního 
kompartmentového syndro-
mu a  plicních komplikací ty-
pu ARDS. Zkušenosti z dalších 
válečných konfliktů vedly ke 
konceptu léčby ŽOK mraženou 
plasmou pro zachování funkč-
ní koagulace a k léčbě trauma-
tické koagulopatie při současné 
léčbě acidózy. 
Ve válečných konfliktech v Af-
ghánistánu a Iráku byl vyvinut 
koncept damage control resusci-
tation. Je zaměřený na preven-
ci a léčbu hypotermie, acidózy 
a koagulopatie při použití per-
misivní hypotenze, která brá-
ní nadměrným ztrátám krve 
před ošetřením zdroje krvácení. 
Součástí konceptu je hemosta-
tická resuscitace spočívající 
v podání erytrocytů (ERY), čer-
stvě zmražené plasmy (FFP) 
i trombocytů v poměru 1 : 1 : 1.  
Použití ERY a FFP v poměrech 
blízkých 1 : 1 významně snížilo 

Cíleně řízená léčba  
život ohrožujícího krvácení

Léčba těžkého život ohrožujícího krvácení (ŽOK) se známkami šoku a hypoperfuze zpravidla 
začíná objemovou resuscitací. Názory na její strategii se v posledních letech významně změni-
ly, zejména pod vlivem poznatků z válečné medicíny.
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BuIlt By DoCtors
od ledna 2014 realizujeme tvorbu odborných tiskových a elektronických materiálů pod značkou Built by 
doctors. Vzdělávací a encyklopedické materiály vycházející s označením Built by doctors vytvářejí a každé 
dva roky aktualizují přední specialisté z řad lékařů po celém světě. 

specializace:
l anesteziologie

l kardiologie

l stomatologie

l dermatologie

l endokrinologie

l gastroenterologie

l gynekologie

l urologie

l hematologie

l imunologie

l infektologie

l neurologie

l psychiatrie

l onkologie

l oftalmologie

l ortopedie

l revmatologie

l otorinolaryngologie

l pediatrie

l pneumologie

Portfolio:
l tabulky interakcí léčiv

l tabulky interakcí léčiv a potravin

l příručky

l brožury

l trhací bločky

l plakáty

l lékařský atlas

Největší vydavatelství zdravotnických titulů v ČR

BuiLT by Doctors

BuiLT by Doctors

nebo

šitá  
nebo lepená 

vazba

kroužková vazba

With Digital 
Biomedical 
Illustrations and 
high-quality digital 
illustrations with 
Photoshop CS and 
3ds max 6.

Medical Notes 
represent a vital 

resource for 
recognizing signs 

and symptoms and 
diagnosing.

 Key clinical features 
that Physicians need 

to care for patients 
with a wide variety 

of medical problems, 
among a range of 

healthcare settings.

9 X 13,5 cm

The goal of BBD medical 
illustrators has always 
been to visually educate, 
conceptualize, and clearly 
communicate biomedical 
knowledge to Physicians 
and patients.

příručky
•  užitečná shrnutí
•  abecední řazení pro 

rychlé vyhledávání
•  elektronická varianta 

stahovatelná 
prostřednictví QR kódu

V elektronické
formě

trhací bločky
•  zlepšuje komunikaci 

mezi lékařem 
a pacientem

•  oblíbené zdroje 
informací  
pro pacienty 
z rukou lékaře

29,7 X 21 cm

BuiLT by Doctors

Největší vydavatelství zdravotnických titulů v ČR

The union of science with 
art, through illustrations, 
is deeply evocative and 
inherent to the beauty of the 
human body. We follow the 
lead of scientific discovery, 
reaching a new frontier of 
Medical Illustrations; 

Well illustrated and 
explained for patients, 
allowing quick and easy 
dispensing.

It is an important 
tool to reinforce the 
scientifically-accurate 
health information that 
a care giver wants to 
convey to each patient.

lékařský atlas
•  seřazen dle 

anatomických 
oblastí

•  pomáhá lékaři 
představit si 
postup nemoci 
v těle

29,7 X 21 cm

Features about human 
body systems, specific 

anatomy topics and common 
conditions, and diseases.

BuiLT by Doctors

Největší vydavatelství zdravotnických titulů v ČR
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Divize Knihy
Divize Knihy vydavatelství Mladá
fronta je v  současné době nej-
starším kontinuálně fungujícím 
vydavatelem knih v České repub-
lice. na  knižním trhu působíme 
od  roku 1945. u  odborníků pat-
říme mezi respektované značky 
a mezi čtenáři jsme oblíbení díky 
vhodné volbě zajímavých titulů. 
Věnujeme pozornost zejména 
překladové beletrii, která tvoří 
asi třetinu knižních titulů, popu-
lárně-naučné literatuře, literatuře 
faktu a  knihám pro děti a  mlá-
dež. Vydáváme však i  literaturu 
z  oblasti sci-fi a  fantasy, cesto-
pisy a  historické romány nebo 
obrazové publikace encyklope-
dického charakteru. na trh ročně 
uvedeme kolem 200 nových 
knih. Knižní tituly najdete nejen 
v  tradičních knižních edicích, ale 
i v dalších zajímavých mimoedič-
ních projektech. stálé oblibě se 
těší tituly domácích i zahraničních 
autorů, z nichž se mnozí dočka-
li prestižních ocenění. Informace 
o novinkách i  skladové produkci 
naleznete na stránkách interneto-
vého knihkupectví www.kniha.cz
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DIVIZe KnIHy s VíCe neŽ šeDesÁtIletou traDICí
Mladá fronta je v současné době

nejdéle nepřetržitě působícím 
vydavatelstvím v České 

republice, jehož divize Knihy 
nabízí čtení pro celou rodinu:

l knihy pro děti a mládež
l beletrii

l populárně-naučnou literaturu
l poezii

l detektivky
l obrazové encyklopedie

Kontakt
tel. 225 276 195

e-mail: prodej@mf.cz
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V roce 2015 nabízíme ve více 
než 200 nových knižních 
titulech možnost inzerce 
na volných stránkách, možnost 
dotisku dodatečných stránek 
a uvedení loga zákazníka 
na titulu při nákladu vyšším než 
1000 výtisků nebo odkoupení 
části nákladu s výrazným 
rabatem podle profesního 
zaměření klienta. 

Více informací  
v internetovém knihkupectví 
Mladé fronty www.kniha.cz
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na přání zákazníka připravíme 
a zajistíme kompletní nakladatel-
ský servis při vydání speciálních 
publikací.

Při přípravě a výrobě neperiodic-
kých publikací nabízíme spoluprá-
ci s předními českými spisovateli, 
kreslíři a grafiky.

Internetové knihkupectví Mladé
fronty Kniha.cz nabízí kompletní
sortiment knižního trhu Čr s více
než 60 tisíci knih všech žánrů 
k osobnímu odběru na více než 
500 výdejních místech.
rádi zde umístíme vaši inzerci.

D I V I Z E Knihy

DIVIZe KnIHy s VíCe neŽ šeDesÁtIletou traDICí
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Divize Online
Mladá fronta patří po několika 
letech razantního růstu k nej-
větším hráčům na on-line trhu. 
Přinášíme široké portfolio on-line 
projektů, provozujeme přes 
30 webů, měsíčně zasáhneme 
více než dva miliony lidí a na trhu 
internetové reklamy jsme čtvrtým 
největším hráčem. Ceníky inzerce 
a technické specifikace získáte 
na www.mf.cz
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segMent ZPraVoDaJstVí
Naše zpravodajské weby navštěvují uživatelé s vysokým životním standardem 
a rozhodovacími pravomocemi. bonitní cílovou skupinu, která má potřebu 
a zájem vědět, lze oslovit právě v tomto segmentu našich webů.

E15.cz
Jeden z nejkvalitnějších českých zpravodajských 
portálů, který vyrostl na základech profesionálního 
týmu ekonomického deníku Mladá fronta E15 a týde-
níku Euro. obsahuje denní zpravodajství pro eko-
nomiku a byznys, on-line finanční data, ale i širokou 
škálu lifestylových rubrik od kultury přes moderní 
technologie, auto-moto až po gastronomii či cesto-
vání.

Euro.cz
internetové zpravodajství  
týdeníku Euro
Přináší nepřetržitý informační a dokumentační 
servis profesionálům v ekonomice, politice, 
státní správě i samosprávě. Euro.cz je ekono-
mický webový deník, který zachycuje aktuální 
ekonomické zprávy a trendy.
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FinExpert.cz   • AVmania.cz  

DIGIarena.cz  •  Strategie.cz

finExpert.cz
finExpert.cz je internetový deník o financích v osobním 
životě. nabízí denní zpravodajství, píše o událostech, nových 
službách a doporučuje uživatelům, jaké finanční produkty 
se vyplatí. návštěvníci mohou své názory prezentovat 
v diskusním fóru. 

avmania.cz
avmania.cz vznikla v roce 2007 a věnuje se spotřební 
elektronice z oblasti audia a videa. Čtenáře informuje 
o novinkách v segmentu televizorů, digitální televize, 
domácího kina, videokamer, přehrávačů, reprosoustav 
a v dalších oborech hi-fi. Ve fóru aVmanie se kromě 
diskusí objevují i uživatelské recenze, součástí webu je 
také galerie aV techniky. 

digiarena.cz
digiarena.cz je internetový magazín, který 
se od roku 2004 věnuje digitální fotografii. 
Publikuje novinky, podrobné testy, návody, 
tipy a triky pro fotografy. uživatelé mohou své 
fotografie prezentovat a vzájemně hodnotit 
v galerii, pro diskuse na téma digitální 
fotografie je k dispozici diskusní fórum. 

strategie.cz
Internetové vydání časopisu o reklamě, 
marketingu a médiích nabízí nejrozsáhlejší 
denní zpravodajství z oboru na českém trhu. 
Web otevírá i rozsáhlý archiv článků strategie. 
Mezi nejnavštěvovanější rubriky patří galerie 
reklamy, reklamní kampaně a podrobné 
informace o agenturách i lidech z oboru. 
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Živě.cz • MobilMania.cz • Connect.cz
Doupě.cz • VTM.cz • Jaknapočítač.cz

segMent MuŽI
Uživatelé webů s mužskou tematikou jsou na internetu velmi aktivní.
Právě zástupci tohoto segmentu přes internet nejčastěji nakupují  
a rádi využívají on-line služby a produkty.

Živě.cz
Živě.cz je největší český It magazín na internetu, vy-
chází již od roku 1996. Denně nabízí přísun zpráv, ná-
mětů a komentářů na téma informačních technologií, 
počítačů, internetu a spotřební elektroniky. součástí 
webu je diskusní fórum, archiv softwaru gigaMania.cz, 
čtenářské blogy a další služby.

MobilMania.cz
MobilMania.cz vychází od roku 2000 a zabývá se 
událostmi v oblasti mobilních telefonů, operátorů 
a komunikačních technologií. Publikuje podrobné 
testy, čtenáři mají k dispozici obsáhlý katalog mo-
bilních telefonů, unikátní databázi snímků z fotomo-
bilů a živé diskusní fórum.
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Autorevue.cz  •  Sportrevue.cz
MotoGPsport.cz  •  F1sport.cz

autoRevue.cz
autoRevue.cz, která vznikla v roce 2001, je interneto-
vý deník o autech a řidičích. Čtenáři na webu každý 
den najdou aktuality, podrobné testy a publicistické 
články. K dispozici mají velmi aktivní diskusní fórum 
a fotogalerii, do které mohou vkládat vlastní snímky 
automobilů.

sportRevue.cz
nový web sportRevue.cz se populární formou 
věnuje především dvěma nejsledovanějším 
sportům, fotbalu a hokeji. návštěvníci webu 
zde však naleznou informace i o ostatních 
sportovních odvětvích. Důraz je kladen  
na velmi kvalitní fotografie a videa.
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Dáma.cz  • Maminka.cz
•  AbecedaZahrady.cz D I V I Z E Online

segMent Ženy
velmi široké portfolio webů v tomto segmentu dává inzerentům možnost oslovit jakýkoli 
typ ženy. Zájem o kosmetiku, módu, společenské události, dětský svět, vaření, volný čas, 
diety či cvičení a mnoho dalších témat najdete právě u uživatelek našich webů.

dáma.cz
Magazín dáma.cz je jedním 
z nejnavštěvovanějších ženských 
serverů v České republice 
a zároveň patří mezi nejstarší 
české webové magazíny vůbec 
(vznikl v roce 1999). Čtenářky 
na něm nejčastěji využívají 
diskusní fóra a fotogalerie. Web 
je oblíbený především díky své 
rodinné atmosféře, kterou si mezi 
sebou uživatelky udržují. Přitom 
však není nijak uzavřený novým 
čtenářkám.

abecedazahrady.cz
Web pro všechny  milovníky  
trendy  zahrady a  moderního 
bydlení, který od roku 2004  
každý den přináší  čtenářům 
užitečné a moderní  nápady, rady, 
tipy a postupy  typu „Jak na to“ .

Maminka.cz
Maminka.cz je určena ženám, které chtějí 
otěhotnět, těhulkám, ale i maminkám s dětmi 
v každém věku. Web se snaží vytvořit komunitní 
svět, v němž ženy dostanou odbornou radu 
v poradnách či ze stránek časopisů Maminka 
a Moje psychologie. 
Čtenářky si mezi sebou mohou popovídat či 
svěřit svá trápení v diskusích, ale i třeba prodat 
nebo koupit věci pro své dítko v bazárku. 
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fitweb.cz
V prosinci 2009 byl spuštěn projekt fitweb.cz. Je určen široké 
veřejnosti usilující především o hubnutí nebo udržení své váhy. 
Web je založen na komunitě, kde si uživatelé vytvářejí své 
„FIt party“ a vzájemně se ve svém cíli mohou podporovat. 
Každý zaregistrovaný uživatel si zde může hlídat svůj příjem 
a výdej energie, porovnávat se s ostatními, a pokud vám bude 
i tohle málo, je možné si dokonce pořídit FIttrenéra…

Recepty.cz
na vyhledávaném webu o vaření 
najdete více než sedmnáct tisíc re-
ceptů od ostatních čtenářů či rady 
a tipy z kulinářského prostředí po-
cházející z časopisu F.o.o.D. Každý 
recept je ohodnocen či okomento-
ván uživateli, kteří jej už vyzkoušeli. 

Čtenář se tak nemusí bát, že by si 
špatně vybral. K tomu mu poslouží 
i rozšířené vyhledávání podle kate-
gorie receptu, v názvech a ingre-
diencích nebo podle autora. rov-
něž může vyzkoušet vařit podle 
menu dne, kde najde recepty do-
poručené redakcí. 

Ženy.cz
Web Ženy.cz je lifestylový 
internetový magazín o zdravém 
životním stylu. uživatelky zde 
naleznou témata z oblasti 
zdraví, zdravé výživy,
přírodní medicíny, wellness 
a dalších příbuzných oborů, 
rady, tipy, zábavu i porozumění.
Čtenářky si na webu mohou 
zakládat vlastní deníčky-blogy 
a diskutovat ve fóru.
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segMent CestoVÁní
Portály zaměřené na kompletní informace o turistických destinacích navštěvují nejen individuální 
cestovatelé, ale i rodiny s dětmi. oslovit je lze s nabídkou vztahující se ke všem záležitostem sou-
visejícím s cestováním. ať už se jedná o pojištění, platební karty, ubytování, či kosmetiku, s velmi 
vysokou pravděpodobností dostávají informace od vás ve fázi, kdy je potřebují.

orbion.cz
největší cestovatelský portál na českém internetu. 
uživatelé zde najdou podrobné informace o desti-
nacích, recenze hotelů, vkládají svá fotoalba a dělí 
se o své zkušenosti. ať jde o dobrodruhy, či rodiny 
s dětmi, které se chystají na dovolenou, každý zde 
najde vše, co potřebuje z oblasti cestování.

Lideazeme.cz
Lideazeme.cz je zeměpisný a cestopisný web,
který nabízí aktuality o cestování, tipy a zajímavosti
ze světa, cestopisy, zajímavé fotoreportáže.
služba je přehledně rozdělena po kontinentech:
evropa, asie, severní amerika, Jižní amerika, 
austrálie a oceánie. lideazeme.cz obsahuje archiv 
vydání pro fanoušky cestování již od roku 2006.

Orbion.cz  •  Lideazeme.cz
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Další on-lIne ProJeKty

hledejceny.cz
Web hledejceny.cz vznikl v roce 2006 jako jeden z prvních 
porovnávačů zboží v České republice. nyní patří k největším 
hráčům tohoto segmentu. na webu můžete porovnat zboží 
z více než 1500 on-line obchodů. hledejceny.cz je jeden 
z mála porovnávačů cen, který poskytuje filtrování zboží, 
nabídne nejbližší kamenný obchod nebo poskytne infor-
maci, jaká je cena včetně dopravy. Vy jeho použitím ušetříte 
peníze a čas.

cochces.cz
agregátor nabídek slevových webů.

Letenkylevne.cz
Web Letenkylevne.cz je určen zájemcům 
o výhodné cestování. na jednom místě tu 
uživatelé najdou pravidelné tipy na výhodné 
nabídky letenek do nejrůznějších evropských 
i světových destinací, informace o nových 
linkách do České republiky a okolních zemí 
a jiné zajímavé aktuality z oblasti létání. 
současně web zprostředkovává on-line 
prodej letenek, kde si během několika vteřin 
lze porovnat cenu letenky od nejrůznějších 
přepravců a rezervovat si tak nejlevnější let.

HledejCeny.cz  •  CoChces.cz  •  Letenkylevne.cz
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direct mail 
Vyžádané reklamní sdělení umožňující 
přímé oslovení uživatelů webů Mladé 
fronty a. s. na základě jejich souhlasu 
a osobních preferencí.
oblast zájmu si volí uživatel při 
registraci do služeb. Databáze nyní 
čítá více než 1 000 000 unikátních 
e-mailových adres.

videoad
unikátní videoformát s vysokou kva-
litou přehrávaného videa s možností 
umístění dalších odkazů v iframe okně 
pod videem (vč. měření).

nestanDarDní ForMy InZerCe  
na WeBeCH VyDaVatelstVí

branding
Jedna z nejvýraznějších a nejefektivnějších forem reklamy.
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WeBy VyDaVatelstVí na ostatníCH PlatForMÁCH
E15 a vTM ve čtečce Kindle
Zhruba 15 000 uživatelů 
aktualizace VtM – 1× týdně, e15 – 
několikrát denně.

E15, Recepty a fitweb pro iPhone
Celkem 60 000 uživatelů

Reklama v mobilních telefonech
Zobrazuje se na mobilních verzích 
vybraných on-line titulů: E15.cz, 
autoRevue.cz, Živě.cz, MobilMania.cz, 
finExpert.cz, avmania.cz, digiarena.cz, 
abecedaZahrady.cz, sportrevue.cz

Recepty pro iPad 
Přes 42 000 uživatelů
2. místo v kategorii Mobilní služba 
v prestižní anketě Křišťálová lupa 2011.

E15 pro iPad 
Verze on-line zpravodajství 
E15.cz vytvořená pro iPad, která 
má nyní přes 20 000 uživatelů. 
Průměrná návštěva: 3–10 minut, 
přečtení 3–4 články.

E15 pro iPhone 
e15 je dnes k dispozici jak pro 
iPhone, iPad, Kindle, tak pro 
Windows Phone, zároveň jako 
mobilní verze dostupná v kaž-
dém smartphonu.
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fotosoutěž o nejhezčí dítě, probíhající 
v několika tematických kolech.
 
soutěž spojuje jak podporu v časopise 
Maminka a v dalších lifestylových tištěných 
magazínech, tak i v on-line titulech 
vydavatelství Mladá fronta a. s.
 
Vkládání fotografií a hlasování na speciální 
stránce diteroku.cz. rozsáhlá mediální 
podpora v on-line i tištěných titulech 
a na facebookových stránkách vydavatelství.

Během prvních několika kol se soutěže 
zúčastnilo 43 tisíc dětí a v soutěži hlasovalo 
800 tisíc návštěvníků.

sPeCIÁlní ProJeKt DítĚ roKu

Speciální projekty



D I V I Z E Klientské tituly

Divize Klientské tituly
uvažujete o výrobě vlastního firem-
ního média? nebo ho již vyrábíte, 
ale potřebujete inovaci či změnu? 
Pak vám je plně k dispozici naše 
samostatná divize Klientské tituly. 
Firemní média posilují respekt vaší 
společnosti a můžou napomoci 
účelné, kvalitní a efektivní interní či 
externí komunikaci.
nabízíme komplexní zpracování 
a výrobu tištěných médií, digitálních 
médií, PoP a Pos materiálů a kom-
plexní servis v oblasti tV tvorby. 
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KOMPLETní SErVIS

JEDnOTLIVÉ SLUŽBY

Tištěná 
média

a. B. C. D.

g.F.e.

TV 
tvorba

Digitální 
média

POP/POS

Distribuce  
a výroba

Grafické 
služby

Fotoslužby
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zAjíMá vás, s KýM spoluprAcujEME?

přEsvěDčIlI jsME vás, žE To oprAvDu uMíME? 

Kontaktujte nás:
tel.: 601 362 332, e-mail: klientsketituly@mf.cz, www.mf.cz/klientsketituly

nAplánujEME 
obsAh
Podle vašich klíčových 
sdělení navrhneme 
a společně vybereme 
vhodná témata, jejich 
rozsah a zpracování – 
od žánru po kvalitu papíru. 
Poté pro vás připravíme 
redakční plán a přesný 
harmonogram.

1 

4 5 

2 3 
vyTvoříME
obsAh
naši zkušení novináři a editoři 
doladí k dokonalosti vámi 
dodané texty. Další obsah vám 
zpracujeme na klíč včetně 
odpovídajících fotografií, 
které pořídíme od fotografa 
nebo využijeme vaši či externí 
fotobanku. Po autorizaci textů 
provedeme jazykovou korekturu, 
která zajistí, abyste měli svá 
sdělení bez „chibyčki“.

DáME
obsAhu forMu
schválené texty zalomíme do optimální 
grafické podoby a dohlédneme na to, aby 
obsah a vizuální prvky spolu optimálně ladily. 
Po odsouhlasení grafiky projdou texty finální 
jazykovou korekturou a pak začne dělat svoje 
kouzla produkce.
V našem DtP studiu proběhne předtisková 
příprava, zajistíme nátisky a poslední 
předtiskové kontroly. tisknout můžete u nás 
nebo u svého osvědčeného dodavatele, pro 
kterého vám připravíme tisková data.

DoručíME
váš obsAh
Zajistíme optimální 
distribuci – od vaší 
centrály přes kontaktní 
místa po schránky 
vašich zákazníků.

výslEDEK
Čtenáři si rádi 
přečtou vaše sdělení 
v zajímavém, zábavném 
a profesionálně 
zpracovaném firemním 
periodiku.

Jak vyrábíme třeba firemní časopis?
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Mezi Vodami 1952/9 
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