Economia podporuje nezávislou žurnalistiku v regionu

Praha, 21. 9. 2020
Management mediálního domu Economia i jeho vlastník Zdeněk Bakala jsou přesvědčeni, že
pojistkou svobody médií a demokracie v Česku je ochota držet pospolu s přáteli v našem regionu.
Pokud chceme rozvíjet naše mladé demokracie, musíme stát při sobě.
„Náš vlastník i my všichni z Economie s narůstajícím znepokojením sledujeme ohroženou svobodu
projevu a médií v Maďarsku a poslední měsíce i situaci okolo maďarského portálu Index,“ říká Zuzana
Řezníčková, předsedkyně představenstva Economie. Odchod většiny redakce předznamenal úpadek
dříve respektovaného a vlivného média z tenčící se skupiny maďarských sdělovacích prostředků
nezávislých na vládě strany Fidesz. Naštěstí se tým bývalých redaktorů Indexu rozhodl v kvalitní,
nezávislé žurnalistice pokračovat v rámci nového média, online portálu Telex.
Vedeni solidaritou s maďarskými kolegy, se vlastník a management Economie rozhodli přispět darem
ve výši 200.000 euro, tedy přes 5,5 milionu Kč, na rozjezd tohoto nového projektu.
Obě média nyní ladí detaily podpory a také hledají prostor pro další možnou spolupráci. „Jedinou
podmínkou, se kterou je tento dar spojen, je závazek Telexu poskytovat profesionální, svobodnou
žurnalistiku. Z komunikace s klíčovým týmem Telexu jsme přesvědčeni, že právě k tomu je redakce
nového maďarského média silně odhodlána,“ dodává Zuzana Řezníčková, předsedkyně
představenstva Economie.
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