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Dvojka Českého rozhlasu je rodinnou stanicí. Co to ale, na prahu 21. 
století, znamená? V dnešním pojetí jde o službu, která může a smí 

nabízet každému to, co ho ve vysílání zajímá. Věnujeme se žánrům, které může, díky 
koncesionářským poplatkům, rozvíjet pouze rozhlas veřejné služby. Jde např. o dokument, 
reportáž, četbu, hry pro děti i pro dospělé, pohádky, zábavu natáčenou před 
publikem. Naladíte na FM a středních vlnách, digitálně (set-top-box, satelit, kabel, IPTV) a 
přes internet. 
www.rozhlas.cz 

 
Protext ČTK vám umožní využít komunikační síť České tiskové 
kanceláře pro rozšíření vlastní tiskové zprávy. Sdělení obdrží 
odběratelé agenturního servisu, tedy téměř všechna média v ČR, ale i 

zástupci firem a státní správy. V rámci služby Protext Online text rozešleme e-mailem až na 
3000 adres zájemcům z řad novinářů a odborné veřejnosti. Zpráva bude zobrazována v 
aplikacích ČTK pro chytré telefony a tablety. 
www. protext.cz 
 

Portál o problematice zdravotního postižení provozuje BMI sdružení, 
šéfredaktorem je Jaroslav Winter. Sponzorem portálu je společnost 
CZI. Odběratelů je již více než 7420. 
www.helpnet.cz 

 
Časopis i web vydává Sdružení přátel Konta Bariéry ve spolupráci s 
Nadací Charty 77. Časopis Můžeš vychází vždy první den v měsíci. Jeho 

webové stránky přinášejí první polovinu měsíce zkrácené verze článků, poté plné texty. Web 
aktuálně informuje o akcích, legislativních změnách a poskytuje prostor k diskusi na závažná 
společenská témata. 
www.muzes.cz 
 

Čtvrtletník sluchově postižených Gong přináší svým čtenářům mnoho 
zajímavých informací již od roku 1972. Projekt Vydávání čtvrtletníku 

sluchově postižených GONG je finančně podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
www.gong.cz 
 

Časopis MOSTY podává informace o aktuálním vývoji v 
oblasti legislativy a politiky ve vztahu k vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Jednotlivá 

vydaná čísla jsou ke stažení zde na stránkách ve formátu PDF a DOC. 
www.nrzp.cz/novy-casopis.html 
 

Kulturně společenský měsíčník 
www.xantypa.cz 

 



 

 

 
     Neziskovky.cz podávají pomocnou ruku neziskovým organizacím, aby ony 

      tu svou mohly podávat dál! Společnost Neziskovky.cz je uznávanou a 
ekonomicky zdravou organizací, poskytující vzdělávací, informační a 
poradenské služby pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje 

neziskového sektoru a filantropie. 
www.neziskovky.cz 

 

Odborný časopis Sociální služby (dále časopis) je tiskové periodikum, 
jehož vydavatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

(dále APSS ČR). Vydávání časopisu je povoleno rozhodnutím MK ČR, registrační číslo MK ČR E 
11018, ISSN 1803-7348.  Posláním časopisu je být moderním profesním periodikem 
zprostředkovávajícím informace, pomoc, rady a zkušenosti z oblasti poskytování sociálních 
služeb, hájícím práva uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a prezentujícím 
problematiku sociálních služeb v orgánech státní správy a samosprávy a informujícím o 
Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky. 
www.socialnisluzby.eu 

 

Stránky www.kochlear.cz přerostly z amatérského webíku v projekt 
na vlastní doméně. Nejvíce je navštěvují dospělí ohluchlí a 
implantovaní. Vítáni jsou však všichni, ať už mají jakékoli (či žádné) 

sluchové postižení (například odborníci přes sluchová postižení, či rodiče sluchově 
postižených dětí). 
www.kochlear.cz 
 

Čtrnáctideník vlády České republiky 
www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-947101.aspx 
 

 
Komunitní portál nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. pro 
profesionály z oblasti práce a mzdy, daní a účetnictví. Naším cílem je, 
aby měli naši uživatelé vždy na jednom místě veškeré informace, které 

využívají pro svou každodenní práci. Ať už se jedná o předpisy, kontakty na finanční úřady či 
diskuze k dané problematice. Nedílnou součástí portálů je Knihovna, která obsahuje články z 
jednotlivých časopisů (Účetnictví v praxi, Práce a mzda, Daně a právo v praxi). 
www.mzdovapraxe.cz 

 

 
Odborný časopis nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. pro profesionály 
z oblasti práce a mzdy, daní a účetnictví. 

 
 
Vydává Futura a.s., Praha 1 
www.halonoviny.cz 

 

 
Zprávy v českém znakovém jazyce. Zprávy jsou rozděleny do čtyř rubrik – Svět 
neslyšících, Sport neslyšících, Informace a Akce. 
www.zpravy-pro-neslysici.cz



 

 

 
Funny Bunny Fims je spojení dvou mladých tvůrců využívajících své 
bohaté z filmového a mediálního prostředí. Firma, která se spoléhá na ty 
nejtalentovanější a nejspolehlivější jedince své generace a jejíž filozofie 

stojí na tom, že to co dělají, mají jednoduše rádi. Jiří Mádl & Jakub Štáfek 
www.funnybunny.cz 

 

S cílem přinášet informace a postřehy ze života osob se sluchovým 
postižením jsme založili skupinový blog s názvem Ztlumeno - 

http://ztlumeno.blog.idnes.cz/ . Autory článků jsou jak osoby se sluchovým postižením, tak 
jejich přátelé. 
 

 
Časopis Sociální práce / Sociálna práca je odborný recenzovaný 
časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Vydavatelem je 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která slučuje vysoké a vyšší odborné školy vzdělávájící 
v tomto oboru. Časopis vychází ve čtyřech vydáních za rok a jednom speciálním anglickém 
vydání. Provozuje také webový portál www.socialniprace.cz. 
 

 
Dopravní podnik je nejvýznamnějším dopravcem v rámci 
Pražské integrované dopravy, ale i největším v České 
republice. Zajišťuje provoz na všech linkách metra a tramvají, 
většině městských i několika příměstských autobusových 

linkách a lanové dráze na Petřín. Jeho stoprocentním vlastníkem je hlavní město Praha. 
Dopravní podnik navazuje na bohaté zkušenosti více než 110leté tradice svých předchůdců a 
postupným rozvojem se transformoval až do dnešní podoby. 
www.dpp.cz 
 

Síť multikin CineStar v České republice vznikla v roce 2001. Svými 
dvanácti multikiny patří mezi největší v ČR:  
Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Jihlava, České Budějovice, 
Plzeň, Liberec, Mladá Boleslav a Pardubice, Praha Anděl a Praha Černý 

Most. Multikina jsou vybavena nejmodernější promítací technikou, s dokonalým 
zvukem Dolby Digital a Dolby Surround EX. 
www.cinestar.cz 
 

Florence - odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní 
zdravotnické profese. Publikuje aktuální informace a odborné 

články z ošetřovatelské teorie i praxe (zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské 
technologie apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou, psychologií, komunikací, 
prezentuje výzkumné práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním 
managementu a představuje zajímavé osobnosti z těchto oblastí. 
www.florence.cz/ 
 

Ambit Media - Společnost Ambit Media, a. s. patří k výrazným 
vydavatelským domům v České republice a je pro ni charakteristická 
odbornost titulů, a tím i jejich vysoká úroveň. Vydavatelství je svým 
portfoliem zaměřeno na zdravotnictví, ošetřovatelství, umění a je 



 

 

provozovatelem aukčního portálu ART+, který je jedinečným projektem v ČR. 
www.ambitmedia.cz 
 

Inspirativní časopis Tvoje svatba je zaměřený především na moderní 
ženy od 18 do 35 let, které jsou cílevědomé, sebevědomé a touží po 

svatbě svých snů. Čtvrtletník vychází již 3. rokem a jeho náklad i čtenost každý rok stoupá. 
Časopis, který nejen poradí, ale i seznámí se svatebními novinkami, událostmi a nejnovějšími 
trendy. 
www.tvoje-svatba.cz 


