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Praha, 25. 7. 2019 

30. výročí týdeníku Respekt 

Společně s připomínkou třiceti let svobody slavíme také třicet let od vzniku 

týdeníku Respekt.  
 

Před třiceti lety, bezprostředně po událostech na Národní třídě v listopadu 1989, vznikla redakce 

samizdatového Informačního servisu, jednoho z prvních zdrojů nezávislých informací. Tento servis se 

následně přejmenoval na týdeník Respekt. 

 

„Třicet let je už kus historie. A i proto mám velkou radost, že kulaté výročí oslavíme spolu se čtenáři a 

významnými hosty, kteří přijali naše pozvání. Ani jsme nedoufali, že vysněná sestava bude moci 

dorazit, například Timothy Snyder poletí kvůli nám na otočku z USA. Všichni zmínili, že tak činí kvůli 

Respektu. O to větší máme radost,“ říká Erik Tabery, šéfredaktor.  

 

Oslava výročí se bude konat 11. listopadu ve Velkém sále pražské Lucerny. Je na ni připraven 

program, jehož vrcholem bude debata o minulosti a budoucnosti Evropy, na niž přijaly pozvání velké 

osobnosti světové intelektuální a novinářské scény: historik Timothy Snyder, někdejší šéfredaktorka 

Le Monde a současná komentátorka The Guardian Natalie Nougayrède, historik Timothy Garton Ash 

a novinář Martin M. Šimečka.  

 

Součástí večera bude také koncert a další doprovodné akce. Podrobnější informace včetně detailního 

programu s možností zakoupení vstupenek najdete na  www.30respekt.cz. 

 

 
Týdeník Respekt se profiluje jako liberální, kritické médium, které věří ve svobodu lidského ducha a 
nutnost pochybovat při jejím každodenním napl ování.  lavními znaky týdeníku jsou nezávislá 
žurnalistika a kvalitní novinářská práce.  aždý týden komentuje aktuální domácí i zahraniční dění. 
Zabývá se politikou, ekonomikou a historií, společenskými tématy a trendy, sleduje novinky v 
oblastech vědy a výzkumu, velkou pozornost věnuje kultuře. Redaktoři Respektu pravidelně získávají 
prestižní novinářská ocenění a jsou autory oce ovaných knižních publikací. 
 
 
O společnosti Economia 

Mediální dům Economia, a.s., je důležitým hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního 

obsahu a významným vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Economia provozuje úspěšné 

zpravodajské servery I NED.cz a Aktuálně.cz, řadu tematických internetových titulů a služeb včetně 

freemailových portálů. Economia vydává deník  ospodářské noviny, týdeníky Ekonom a Respekt a 

několik odborných titulů. 
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T. +420 773 700 130 

http://www.30respekt.cz/


 

  
Economia, a.s. 

Pernerova 47 

186 00 Praha 8 

+420 233 071 111 

info@economia.cz 

www.economia.cz 

IČ 28191226 

DIČ CZ28191226 

Raiffeinsenbank, č. ú. 508 011 66 11/5500 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 12746 

 

 

E. press@economia.cz 

 

 

 

mailto:press@economia.cz

