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1 1

iLiteratura.cz
Sdružení pro 

iLiteraturu, z.s.
1 300 000 B 950 000

Literární server iLiteratura je nejbohatším a 

nejpestřejším zdrojem informací (především recenzí, 

aktualit a sloupků) v českém literárním prostředí a díky 

tomu sehrává nezastupitelnou a důležitou roli.

95 95 96

2 2

Blog revue Prostor/Prostor online

Spolek pro 

vydávání revue 

Prostor

224 000 B 130 000

Spolu s tištěnou verzi Revue Prostor a s akcemi v 

Kampusu Hybernská se jedná o velmi kvalitní a 

ucelený projekt s jasnou koncepcí, názorem a vysokou 

kvalitou. Drobnou otázkou zůstává, zda je online verze 

pouze elektronickým otiskem tištěné verze, anebo 

svébytným projektem, zasloužícím si samostatnou 

podporu.

84 85 90

3 3

Bubínek Revolveru
Revolver Revue, 

o.p.s.
240 000 B 120 000

Komise hodnotí pozitivně podnětnou kritičnost a 

občasnou provokativnost periodika. Úzkoprofilový 

charakter ovšem může být i na škodu věci, neboť 

implikuje omezený počet recipientů.

80 65 72

4 4

Internetový portál H7O

Spolek přátel 

vydávání časopisu 

HOST

850 000 B 530 000

Internetový portál H70 dokázal během let osvědčit 

nezávislost na tištěném časopise HOST. Komise 

oceňuje především bezvýjimečné zaměření na 

literaturu, denní aktualizaci stránek a zvyšující se 

pestrost rubrik. Komise postrádá inovativnost léta 

zaběhnutého modelu a stylovou různorodost; slušela 

by i interaktivnější vazba ke čtenáři, aby stránky 

nepůsobily jako odložiště glos či fejetonů.

80 90 91

5 5

Psí víno                                                
Spolek přátel 

Psího vína z.s
460 700 B 230 000

Psí víno se věnuje segmentu, který bývá jinak málo 

zastoupený v produkci domácích tištěných i online 

periodik. Jeho koncepce i případný rozvoj propagace 

dává plně smysl, slabinou zůstává ekonomická 

závislost na výši grantů.

78 68 76

6 6
E*forum pro (germano)bohemistiku

Institut pro 

studium literatury 

o. p. s.

69 000 B 40 000

Periodikum hraje výraznou roli v oblasti česko-

německých vztahů. Větší atraktivitě periodika by 

prospěla modernizace webové stránky.

77 83 75



7 7

mač365.cz x 465 000 C 0

Komise hodnotí předložený projekt ve srovnání s 

dalšími online periodiky jako méně zdařilý a 

prospěšný oboru, vzhledem k omezené rozpočtové 

položce nedoporučuje k podpoře. 

x x x

8 8

Online magazín Harakiri 2022 x 195 000 C 0

Komise hodnotí předložený projekt ve srovnání s 

dalšími online periodiky jako méně zdařilý a 

prospěšný oboru, vzhledem k omezené rozpočtové 

položce nedoporučuje k podpoře. 

x x x

9 9 Online magazín o knihách pro děti x 730 000 x 0 Žadatel zrušil žádost na rok 2022. x x x

4 533 700 2 000 000


