
16. Andreas Demuth
Generální řeDitel, Centrum Hol-
DinGs věk: 46 p

● Zodpovídá za Centrum Holdings v Česku, na 
Slovensku a v Chorvatsku, určuje jeho celkovou 
strategii a obchodní rozvoj společnosti v ČR. 
● S měsíční návštěvností 3,4 milionu uživatelů je 
provozovatel Aktuálně.cz, Centrum.cz nebo Žena.cz 
3. nejsilnějším hráčem na českém internetovém trhu. 
● Pozici posiluje v rámci Centrum Holdings i šéf 
obsahu Jakub Unger, který rozjel projekt placeného 
online deníku pro čtečky Insider a nyní zahájil 
projekt dalšího, zřejmě tištěného titulu. 

17. František savov
mAjitel, vyDAvAtelství 
mlADá FrontA p

● Ač to může znít překvapivě, rok 2012 
byl také rokem, kdy se František Savov 
konečně otevřeně přihlásil k vlastnictví 
vydavatelství Mladá fronta. 
● Loni jeho vydavatelství znovu rozšířilo 
portfolio, když Savov od podnikatele 
Milana Procházky za nezveřejněnou 
částku odkoupil vydavatelství Euronews 
v čele 
s magazínem Euro. 
● Spolu se Soukupovým vydavatelstvím 
Empresa Media si Mladá fronta v srpnu 
2012 navzájem prodaly práva k týdení- 
kům Profit a Sedmička. Zatímco Soukup 
Sedmičku přebudoval na čistě bulvární 
týdeník, Mladá fronta převzetím Profitu 
opět rozšířila svou působnost na poli 
ekonomického tisku. 

19. robert 
Čásenský
ŠéFreDAktor, mD Dnes 
věk: 38 ��

● Sedmým rokem vede 
nejčtenější nebulvární deník 
v zemi. MF Dnes v současné 
době prodává průměrně 200 
tisíc výtisků denně, v uplynulém 
roce rozkryli její redaktoři 
například kauzy okolo Mostecké 
uhelné, Víta Bárty nebo Romana 
Janouška a Pavla Béma. 
● V rámci slučování redakcí, 
které zahájila Mafra, spojila MF 
Dnes a LN oddělení zahraničí, 
sportu a fotografickou sekci. 

18. Pavel Šafr
řeDitel strAteGie, rinGier Axel 
sPrinGer věk: 44 q

● Na sklonku roku 2012 přestoupil na pozici 
ředitele strategie Ringieru. Vydavatelství sloučilo 
vnitřní kompetence pro vedení Blesku, Aha! a 
jejich webových portálů pod osobu Radka Laina.
● Šafrovi se loni nepovedlo zvrátit klesající 
prodeje nejčtenějšího deníku v zemi – zatímco 
v roce 2011 prodával Blesk ještě okolo 340 tisíc 
výtisků denně, v současné době se pohybuje 
pod hranicí 300 tisíc prodaných výtisků. 

21. jiří majstr 
Generální řeDitel, Čtk
 věk: 55 p

● Šéf veřejnoprávní zpravodajské 
agentury, která má po celé zemi 200 
redaktorů a z jejíchž zpráv stále čerpá 
valná většina českách médií, na sebe 
v loňském roce upozornil rozpoutáním 
diskuse o internetové etice.
● Na základě jeho osobní iniciativy 
začaly české internetové portály 
prolinkovávat odkazy v rámci citací 
přímo ke zdrojům svých informací.

20. Dalibor Balšínek
ŠéFreDAktor, liDové noviny
 věk: 41 ��

● Balšínek je členem představenstva Mafra, má 
však nyní na starosti jen značku LN, o iDnes v 
prosinci přišel. Prodaný náklad Lidových novin 
se loni poprvé propadl pod hranici 39 tisíc kusů. 

22. radek lain
ŠéFreDAktor Deníků Blesk A AHA! 
věk: 33 p

● Sportovní novinář Radek Lain zažil bouřlivý 
rok. 1. 3. nahradil Lubora Černohlávka ve vedení 
bulvárního Aha!, v prosinci do jeho kompetencí 
přibyl i denně třísettisícový Blesk a Blesk.cz. 
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