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Who owns Blesk?
 

Andrej Babiš said last week that he should have bought Blesk. 
This begs the question, Who did buy Blesk? Rongosor a.s. 
won antitrust approval on Feb. 25 to acquire Ringier Axel 

Springer CZ, and as of that date, Rongosor was owned by Da-
niel Křetínský and Patrik Tkáč. Since then, though, Rongosor's 
name has been changed to Czech News Center a.s., and 100% 
of that entity has been transferred to Czech Media Invest a.s. 

Now the key information: Czech Media Invest is owned by two 
offshore companies, Gruenberg Investment B.V. of the Neth-
erlands and Interscope Limited of the U.K. We asked Daniel 

Častvaj of Křetínský's EP Holding a week ago to reveal who the 
owners of these offshore companies are, but he declined. What 

is there to hide? Has the antitrust office been hoodwinked? 
Since it issued its decision, the ownership of Blesk has changed. 
Until we see proof to the contrary, we will assume that one of 
the real owners is Martin Roman and that the nation's bestsell-

ing newspaper was bought with money sucked out of ČEZ.
Read this later today in Czech
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„Přečíst si Ekonomix 
je lepší, než si udělat 
doktorát z ekonomie.“

– Erik Best
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„Tato kniha umí podat dějiny ekonomie správně:
jako pokladnici poznání a zároveň dobrodružství
a zpětnou detektivku v realitě.“– tomáš sedláček
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„Můžete si na stejné téma přečíst deset knih,
a tolik informací nezískáte.“

 – David Bach, zakladatel společnosti FinishRich.com

a autor knihy The Automatic Millionaire

„Koho by napadlo, že ekonomie může být podána tak vtipně a srozumitelně? 

Kdybych dával dohromady seznam stovky nejdůležitějších knih, které by 
měl člověk v životě přečíst, tuhle bych tam určitě zařadil.“

 – Stephen Petranek, bývalý šéfredaktor časopisu Discover

„Nebuďte překvapeni, až se třeba ukáže, že je to první komiksová kniha, 
která svému autorovi vynesla Nobelovu cenu za ekonomii.“
– Joel Bakan, profesor práv na University of British Columbia

a autor knihy The Corporation

„Ekonomie je daleko jednodušší, než se nám ekonomové snaží namluvit. Když 

použijeme selský rozum a dostatečně se zamyslíme, nakonec se před námi objeví 

odpovědi na většinu hlavních ekonomických otázek naší doby. Často stačí uplatnit 

Steinův zákon: Nemůže-li něco pokračovat donekonečna, tak to přestane. ,Žijeme 

si nad poměry?‘ mohli bychom se ptát. ,Nebojte, ono to nakonec přestane,‘ 

odpovídá ekonom Herbert Stein. Než ale najdeme čas světové nebo i naše vlastní 

problémy pojmenovat a vyřešit, všemožní profesoři, bankéři, analytici, novináři 

a laureáti Nobelovy ceny přijdou s nějakou vědecky znějící hatmatilkou, kvůli níž 

se všechno zdá mnohem složitější. My pak máme chuť na veškeré ekonomické 

myšlení zanevřít a nechat ho raději na expertech, což je přesně jejich záměr! 

A vtom se objeví Ekonomix. Všechno prezentuje jednoduše, 

protože ono to jednoduché je. Přečíst si Ekonomix je lepší
než si udělat doktorát z ekonomie.“ – Erik Best
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Glossary
to beg the question - to invite an obvious question; to raise a question or point that has not been dealt with; 

to hoodwink someone - to deceive or trick someone.



