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Economia posiluje vlastní tým pro videoobsah 
V novém roce uvede vlastní formáty • Tým posílí moderátorky Světlana Witowská a Linda Bartošová 

Praha, 22. 9. 2022 

Mediální dům Economia představí v příštím roce nové tváře a s nimi formáty, které rozšíří a obohatí obsah online 

deníku Aktuálně.cz. Ten bude vedle krátkých zpravodajských formátů denně přinášet exkluzivní rozhovory 

s osobnostmi veřejné scény i s uznávanými odborníky, zprostředkované dvojicí špičkových moderátorek 

Světlanou Witowskou a Lindou Bartošovou. 

Cílem změn, jejichž součástí je posílení editorského i produkčního týmu, facelift vysílacího zázemí a celková 

modernizace technologické výbavy, je snaha posunout video publicistiku dál, směrem k novým diváckým 

skupinám. Nově utvořený tým bude plně integrován do redakce serveru.  

„V Aktuálně.cz cílíme na diváky vyhledávající kvalitní videoobsah, zejména na příslušníky mladé generace, kterým 

chceme lépe přizpůsobovat výběr témat a jejich zpracování,” vysvětluje šéfredaktor Aktuálně.cz Jan Nevyhoštěný. 

„Mám proto velkou radost, že můžu v týmu Aktuálně.cz přivítat ty nejlepší profesionálky, které mají obrovské 

zkušenosti s vedením mnohdy ostrých rozhovorů a debat. Jejich novinářský zápal nám pomůže posunout video 

zpravodajství k novým tématům i divákům," dodává Nevyhoštěný.  

Nová koncepce videoobsahu se na stránkách Aktuálně.cz naplno projeví od nového roku, kdy redakce provede 

diváky obdobím prezidentských voleb. 

„Nový projekt, skvělí novináři z Aktuálně.cz a Linda. Tomu nešlo odolat," uvedla ke své nové pracovní destinaci 

moderátorka Světlana Witowská, která se své nové role ujme od února příštího roku.  

„Je mi ctí, že se své vytoužené disciplíně – rozhovorům – budu moci takto zblízka věnovat po boku těch nejlepších 

z nejlepších. Formát projektu, úzká spolupráce se Světlanou a značka Aktuálně.cz – lepší kombinaci pro svou další 

pracovní destinaci jsem si nemohla přát. Budu se snažit do toho dát vše,” říká nová moderátorka Linda Bartošová. 

Současně s posílením vlastní tvorby videoobsahu omezí Economia od Nového roku přebírání produkce od 

externích partnerů, k němuž bude přistupovat jen výběrově tam, kde vlastní kapacity nebudou dostačovat. 

# # # 

O společnosti Economia 

Mediální dům Economia, a. s., je předním hráčem na poli online médií a digitalizace obsahu a vydavatelem 

ekonomického tisku. Economia provozuje úspěšné zpravodajské servery HN.cz, Aktuálně.cz, Respekt.cz, portál 

Centrum.cz a řadu služeb včetně freemailů. Economia vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a 

Respekt a měsíčník Logistika. 
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Kontakt pro další informace: 

 

Jan Nevyhoštěný 

T. +420 603 453 877  
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