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1 Literární měsíčník HOST

Spolek přátel 

vydávání časopisu 

HOST

3 580 000   B 3 000 000   

Komise ocenila, že časopis Host i pod novým vedením 

plánuje udržet vysoký obsahový standard. Ocenila také 

široký tematický záběr, který pokrývá český i 

zahraniční literární prostor.

90 100 90

2
PLAV – měsíčník pro světovou 

literaturu
Spolek SPLAV! 930 000   B 800 000   

Dlouhodobě kvalitní projekt, k němuž komise nemá 

zásadní připomínky. Je to profesionální časopis, který 

má mezi českými literárními periodiky své 

nezastupitelné místo. Časopis reflektuje aktuální 

témata současnosti v kontextu světové literatury.

90 98 93

3 Souvislosti
Sdružení pro 

Souvislosti
540 000   B 460 000   

Souvislosti jsou tradičně vysoko hodnocené 

periodikum, pokud jde o obsahovou stránku. Zároveň 

je to ovšem periodikum, které zásadním způsobem 

spoléhá na granty.

88 95 91

4 A2 kulturní čtrnáctideník A2, o.p.s. 3 055 000   B 2 600 000   

Komise vyzdvihuje zvyšující se poměr literární části, 

zařazení čistě literárně-tematických bloků či příloh a 

také schopnost vícezdrojového financování.

87 90 87

5
Obtýdeník živé literatury TVAR 

2022

Klub přátel Tvaru, 

z.s.
2 850 000   B 2 400 000   

Obtýdeník Tvar se dostává do určité pasti zavedenosti. 

Na jedné straně je jedním z nejvýznamnější literárních 

periodik u nás a na straně druhé je natolik závislý na 

grantových příjmech, že ho mohou výrazně ohrozit i 

menší výpadky. V žádosti chybí jakékoliv naznačení 

směru, jak se z této situace vymanit. Časopis má 

přitom slušný náklad a zřejmě i přiznivě naladěnou 

komunitu čtenářů a příznivců.

85 93 93

6 RAKETA RAKETA dětem, z.s. 750 000   B 530 000   

Časopis RAKETA je hraničním případem, kdy názor 

na to, zda vůbec patří do oblasti, které se týká daná 

grantová podpora, není a nemůže být jednoznačný. 

Kvalitou obsahu, přispívajících autorů textů i vytvarna, 

důrazem na čtenářskou gramotnost i další atributy 

rozvoje a vzdělání dětí, včetně vícezdrojového 

financování však opakovaně přesvědčuje o smyslu 

jeho podpory.

83 90 90



7 revue Prostor
Spolek pro vydávání 

revue Prostor
640 000   B 450 000   

Komise oceňuje dlouhodobě kvalitní obsah, jakkoli 

literatuře je revue věnována jen částečně. Poněkud 

problematickým se jeví i fakt, že ročně vycházejí 

pouze dvě čísla a náklady na jejich výrobu jsou dosti 

vysoké.

83 75 80

8 Protimluv Protimluv, z.s. 450 000   B 330 000   

Kvalitní literární časopis, který vykazuje stabilní 

úroveň a svým záběrem jednoznačně přesahuje hranice 

regionu.

81 88 85

9 Rukopis+

Vysoká škola 

kreativní 

komunikace, s.r.o.

109 000   B 60 000   

Komise se rozhodla pro podporu tohoto nově 

vznikajícího časopisu z důvodu jeho vysoké obsahové 

úrovně a originálního zacílení. Případná vyšší podpora 

od MK si žádá kvalitnější propagaci a dostupnost 

periodika.  

77 x x

10 Revolver Revue
Revolver Revue, 

o.p.s.
1 650 000   B 1 100 000   

Komise hodnotí pozitivně tradici časopisu, grafické 

provedení i funkční propojení literatury s výtvarným 

uměním. Uvítala by promyšlenější propagaci a 

zajištění významnějšího kofinancování.

75 71 76

11 ANALOGON Spolek ANALOGON 449 600   B 245 000   

Komise hodnotí pozitivně tradici časopisu a 

nezaměnitelný design. Jakkoliv je si vědoma 

hraničního vymezení časopisu, který se literatuře 

věnuje (přiznaně) jen částečně, vnímá potřebu podpořit 

surrealismus, který - mimo jiné právě zásluhou 

časopisu - přetrvává v české literatuře téměř sto let.

71 66 66

12 Babylon
Studentský spolek 

Babylon, z.s.
450 000   B 200 000   

Babylon patří k zavedenému periodikům, přesto by ale 

mohl najít možnosti pro širší propagaci a zejména další 

formy financování, které by mu přinesly větší finanční 

stabilitu.

65 40 57

13 Listy
Burian a Tichák, s. r. 

o.
370 000   B 180 000   

Projekt s velmi dlouhou tradicí, udržující si bez 

jakýchkoliv pochyb vysokou kvalitu obsahu i 

zpracování. Výši podpory pouze limituje rozsah, 

kterým se Listy obsahově dotýkají literatury a kultury 

obecně.

65 63 68

14 Lógr Lógr, z.s. 226 000   B 90 000   

Komise vnímá desetileté působení periodika Lógr na 

literární scéně, avšak kvalitou obsahu a koncepcí 

zaostává za ostatními žadateli o podporu v roce 2022. 

65 85 85



15 Paměť národa Post Bellum, z.ú. 497 900   B 200 000   

Periodikum se zaměřením na vzpomínky pamětníků v 

kontextu české společnosti. Hodnocení komise je lehce 

rozpačité vzhledem k malému množství literárního 

obsahu.

64 x x

16 Kontexty

Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 

o.p.s.

500 000   B 200 000   

Komise doporučuje ministrovi projekt k podpoře, 

ačkoli se převážně věnuje jiným než literárním 

oblastem. Navíc dlouhodobě poněkud stagnuje, má 

minimální propagaci a náklady na výrobu jsou ve 

srovnání s jinými časopisy poměrně vysoké.

60 53 53

17 Academix x 690 000   C x

Žadatel nesplnil podmínky výběrového řízení a 

předložil komisi pouze rozpracovanou verzi budoucího 

čísla místo pdf-verze existujícího čísla periodika 

aktuální ke dni podání. 

x x x

17 737 500   12 845 000   


