
Novinářské ceny 2020 – úspěch pro mediální dům Economia

V Praze 21. června 2021

Nadace OSF vyhlásila vítěze Novinářské ceny 2020. Redaktoři mediálního domu Economia si jich
několik odnesli. Novinářskou cenu pořádá Nadace OSF od roku 2010 a oceňuje v ní novinářské počiny,

které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Do 11. ročníku soutěže bylo

přihlášeno 691 příspěvků.

V kategorii nejlepší analyticko-investigativní příspěvek za sérii o podezřelých obchodech v Lánech
cenu získali redaktor Aktuálně.cz Lukáš Valášek společně s redaktorkou Hospodářských novin
Adélou Jelínkovou. Oceněni byli za poctivou a systematickou novinářskou práci, díky níž se dvojici
redaktorů z Economie podařilo odhalit a zmapovat podezřelé aktivity šéfa Lesní správy Lány. Porota
přihlédla také k tomu, že články měly velký společenský dopad a vedly k odsouzení Miloše Baláka.

Dalším oceněným byl dlouholetý ilustrátor Respektu Pavel Reisenauer v kategorii Nejlepší
česko-slovenský vtip, komiks a karikatura, kterou společně vyhlašuje Nadace OSF a Nadácia
otvorenej spoločnosti na Slovensku.

Novináři z Economie si odnesli i dvě zvláštní ocenění. V kategorii Nejlepší psaná reportáž ho za
systematické mapování integrace migrantů do německé společnosti získal Tomáš Lindner z
Respektu. Zvláštní cenu v kategorii Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek dostali i Ondřej
Kundra a Jaroslav Spurný, a to za text v Respektu s názvem Kdo umučil vězně V. CH.

Ředitelka redakcí mediálního domu Economia Zuzana Kleknerová k tomu dodává: „Za skvělé texty
a videa děkuji i všem nominovaným, kterým prvenství jen těsně uniklo: Tomáši Macovi, Kateřině
Šafaříkové, Petru Třešňákovi, Janu Hejlovi, Simoně Fendrychové, Heleně Truchlé, Jiřímu Kropáčkovi,
Blahoslavu Baťovi, Jakubovi Zuzánkovi a Zuzaně Hronové.“

Oceněné a nominované počiny je možné vidět a číst na níže uvedených odkazech.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/podnikatel-prodal-zemanovi-pozemek-pro-vilu-dcera-dosta
la-mi/r~27007830c75411ea95caac1f6b220ee8/
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/36/zvladli-to
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/8/kdo-umucil-vezne-v-ch
https://magazin.aktualne.cz/fararka-budujeme-karieru-a-nepecujeme-o-vztahy-dobu-materst
v/r~8ec158be5fac11eab1110cc47ab5f122/
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/39/internet-je-lidske-pravo
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/50/jak-prezit-pocit-viny
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/planeta-v-nouzi-special-aktualnecz-o-klimatickych-zmen
ach/r~5fe76898d1a411eab115ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/chytre-cesko/l~d8ee9f2cf01311e98776ac1f6b220ee8/
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O společnosti Economia
Mediální dům Economia, a.s., je předním hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního
obsahu a vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Economia provozuje úspěšné zpravodajské
servery iHNed.cz, Aktuálně.cz a řadu tematických internetových titulů a služeb včetně freemailových
portálů. Economia vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a Respekt a několik
odborných titulů.
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