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Medializace pilotního projektu 
• Medializace pilotního projektu „Skákejme pro zdravé srdce“ 

Nadačního fondu ENERGIE POMÁHÁ byla realizována po dobu 
jednoho měsíce

• Celkem bylo realizováno
• 26 mediálních výstupů především 

• v regionálních médiích severočeského kraje,  
• a celostátních médiích.

• Medializace byla realizována prostřednictvím mediatypů 
• tisk
• online
• sociální sítě.

• V rámci monitorovaných zdrojů medializace zasáhla téměř 3 
miliony české populace.



Ukázky 
mediálních 
výstupů

Zdroj: Blesk.cz
Návštěvnost: 29.9 mil. návštěv za měsíc 
Kategorie: Bulvár
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.
Autor: Nadační fond Energie pomáhá



Ukázky 
mediálních 
výstupů

Zdroj: Metro.cz
Návštěvnost: 35.1 tis. návštěv za měsíc 
Kategorie: Regionální zprávy
Vydavatel: MAFRA, a.s.

Zdroj: METRO Praha + 9 mutací (Brno,
Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, 
Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem,
Čechy) 
Tištěný náklad: 556 000 ks
Kategorie: Regionální zprávy
Vydavatel: MAFRA, a.s.



Ukázky 
mediálních 
výstupů

Zdroj: PRÁVO – Severozápadní Čechy
Tištěný náklad: 14 450 ks
Kategorie: Zprávy
Vydavatel: BORGIS, a.s.



Ukázky 
mediálních 
výstupů

Zdroj: Ústecký Deník 
Tištěný náklad: 2 x 3 000 ks
Kategorie: Regionální zprávy
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Zdroj: ustecky.denik.cz
Návštěvnost: 10.9 mil. návštěv za měsíc
Kategorie: Regionální zprávy
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s.



Ukázky 
mediálních 
výstupů

Zdroj: Rádio Impuls
Poslechovost: 1.130 tisíc lidí denně
Kategorie: Zprávy
Provozovatel: LONDA spol. s r.o.

Moderátor: Už v pondělí 25.září odstartuje Nadační fond Energie pomáhá 
projekt „Skákejme pro zdravé srdce“. Centrum města zaplní stovky skokanů 
přes švihadla.  Boj za zdravý životní styl, to bude hlavní téma dne. Na 
telefonu již máme paní Lenku Graf, zakladatelku nadačního fondu

Moderátor: Skákejme pro zdravé je první velký projekt vašeho nově vzniklého 
nadačního fondu. Povězte nám, paní Graf, na co všechno se máme připravit?

Lenka Graf: Dobrý den, no, především na spoustu legrace ve spojení 
s důležitými věcmi. Zájem je obrovský, do programu se zapojí drtivá většina 
základních škol, už v tuto chvíli nám hlásí účast na šest stovek ústeckých 
školáků! Na své si ale přijdou i dospělí. Celé Kostelní náměstí bude naše od rána 
až do pozdního odpoledne!

Moderátor: Hovoříte o důležitých věcech. Počítám, že váš projekt tedy není jen 
a pouze o zábavě… 

Lenka Graf: Bude to zábavný den, sledujeme ale pochopitelně vyšší cíle. Chtěli 
bychom, aby naše děti byly pohybově aktivnější. Zároveň by bylo skvělé, kdyby 
byly i vnímavější ke svému okolí a chtěli se dozvědět více o trápeních svých 
nemocných kamarádů a snad jim umět i pomoci. I proto budou na místě vedle 
umělců a sportovců i třeba záchranáři a lékaři. Ti se s námi podělí o své 
dramatické příběhy z praxe, které nemusí mít vždy šťastný konec. Bude se na 
co dívat, bude ale i o čem přemýšlet.

Moderátor: A bude mít tato akce i nějaký, řekněme hmatatelný výsledek?

Lenka Graf: Ano, díky společnosti Centropol budeme moci pořídit stacionární 
defibrilátor. Ten po dohodě s odborníky umístíme tam, kam by vozidlo 
záchranné služby nemuselo dorazit včas. Ústím ale projekt nekončí, naopak 
začíná. Příští rok bychom chtěli program přenést do všech koutů republiky.

Moderátor: Děkujeme paní Graf, zakladatelce Nadačního fondu Energie 
pomáhá. Více informací naleznete na www.energie-pomaha.cz



Ukázky 
mediálních 
výstupů

Zdroj: Ústecký Deník 
Tištěný náklad: 3 000 ks
Kategorie: Regionální zprávy
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Zdroj: ustecky.denik.cz a mostecky.denik.cz
Návštěvnost: 10.9 mil. návštěv za měsíc
Kategorie: Regionální zprávy
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s.



Ukázky 
mediálních 
výstupů

Zdroj: nasehvezdy.cz
Návštěvnost: 71 tis. návštěv za měsíc
Kategorie: Bulvár
Vydavatel: RF Hobby, s.r.o.



Ukázky 
mediálních 
výstupů

Zdroj: Regionální média Severočeského kraje



Děkujeme za pozornost

Nadační fond ENERGIE POMÁHÁ

www.energie-pomaha.cz


