
REDAKČNÍ ZÁMĚR PŘÍTOMNOSTI 
 
 
V dnešní nelehké době, kdy je stále těžší orientovat se ve společenské diskusi  
i v mediálním prostoru, představujeme svým čtenářům koncept časopisu 
Přítomnost. 
 
Proč nás číst?  
Nepřinášíme sice aktuální zpravodajství, přesto věříme, že dokážeme čtenáře Přítomností 
zaujmout. Nabízíme nové rubriky, ve kterých si každý něco najde. Uveřejňujeme příběhy 
osobností, které jsou inspirující i s odstupem času. Obsah Přítomnosti přináší naději, že 
péče o naši budoucnost má smysl. 
 
Pro koho tu jsme?  
Pro všechny, koho baví číst. Obzvlášť pro ty, koho baví číst v klidu. 
 
Co k tomu potřebujeme? 
Vaši podporu. Vaši zpětnou vazbu. Vaše názory, polemiky, reakce. Chceme dát prostor  
i Vám! Předplaťte si nás a přidejte se k nám! Žijte Přítomnost s námi! 
 
Přečtěte si o naší práci více: 
 
Pokračujeme v tradici Přítomnosti. 
S úctou a zodpovědností vzhlížíme k práci našich předků, kteří se podíleli na budování 
státu. Stavíme na základech prvorepublikové spolupráce a tradici nezávislé žurnalistiky.  
 
Žijeme přítomností. 
V redakci připravujeme texty s vědomím, že společnou budoucnost nejvíce vytváříme svou 
přítomností. Inspirujeme se minulostí, abychom přes přítomnost přispívali k budoucnosti 
společnosti.  
 
Jsme součástí komunity. 
Redakce společně se čtenáři a externími autory tvoří komunitu Přítomnosti, v jejímž rámci 
je možné navrhovat témata, příběhy z regionů, rozhovory, psát autorské texty  
a reagovat na sebe navzájem.  
 
Rozvíjíme myšlenky a jejich obsah. 
Redakční obsah stavíme na třech pilířích: kultuře, veřejné sféře a ekonomice. Reagujeme 
na témata dnešní doby, ale nejsme typickým zpravodajským médiem. Snažíme se držet si 
odstup a nadhled nad záplavou mediálních informací. 
 
Podporujeme principy participace. 
Víme, že jednota a spolupráce dokáže být nejsilnější hodnotou naší země. Chceme 
podporovat všestrannou spolupráci redakce, autorů, odborníků, komunity předplatitelů  
a poskytovat mediální prostor partnerům, kteří svou prací prospívají veřejnému zájmu. 
 
Realizujeme obsah bez manipulace. 
Na redakci nemá vliv žádná mocenská či ekonomická skupina. Obsah poskytujeme bez 
reklamních upoutávek, bannerů či manipulativních algoritmů. Naše titulky nejsou 
enervující. Chceme našim čtenářům poskytovat klid, odvahu a nadhled ke čtení.   



 
Vytváříme nové redakční formáty. 
Komentujeme data současnosti a přinášíme analýzy témat, která pokládáme za důležité. 
Seznamujeme čtenáře s podnětnými příběhy lidí z nejrůznějších oblastí. Poskytujeme 
prostor pro odvážné myšlenky, názory a vize. 
 
Věnujeme se příběhům inspirativních osobností. 
Zajímají nás příběhy lidí z regionů, odborníků, tvůrčích osobností. Jejich příběhy a názory 
sdílíme formou rozhovorů, podcastů a videí.  
 
Sledujeme veřejný zájem a budoucnost naší země. 
Postupně chceme vytvořit mediální prostor, v němž bude možné konfrontovat různé 
názory, vize a pohledy na dnešek i budoucnost (mediální think-tank). Podporujeme 
veřejnou diskusi a spolupracujeme na veřejných akcích. 
 
Podporujeme své čtenáře. 
Dárců a předplatitelů, kteří se podílí na tvorbě a šíření obsahu, si vážíme. Za dvě koruny 
denně nám ročním předplatným každý předplatitel přispívá na přípravu jednoho článku 
ročně. Pro své předplatitele chystáme zvýhodněné nabídky, např. drobné předměty 
odkazující k tradici Přítomnosti a knihy z našeho vydavatelství.  
 
Šíříme informace. 
Stále rozšiřujeme působnost internetové revue, tištěného čtvrtletníků a dalších mediální 
formátů (videí, podcastů a diskusí). Denně publikujeme autorské texty, glosy či informace 
na sociálních sítích. Podporu pro nové formáty hledáme přes darujme.cz, aby byl náš 
časopis ještě živější a mohli jsme jej dále rozvíjet. 
 
Nejsme lhostejní k vývoji dnešní doby. 
Vývoj společnosti se zrychluje a vlivem mnoha okolností proměňuje. Ve vzduchu visí stále 
více neznámých, mnoho nových otazníků a další nové výzvy, kterým je potřeba se včas 
věnovat. Dbáme na obsah celospolečenského dopadu. Zajímají nás příležitosti a vliv 
nových technologií, decentralizace médií a s tím spojená centralizace dat a informací, 
energetika a průmysl, propojení ekonomiky s politikou, vliv korporací na politiku, příroda 
a klimatické změny, sociální nerovnosti a mnoho dalších témat.  
 
Přidejte se k nám! 
Zveme Vás ke vzájemné spolupráci. Chceme oslovit čtenáře, předplatitele, 
spolupracovníky, ale také všechny lidi a partnery, jimž není celospolečenský vývoj 
lhostejný, a proto zavčas hledají odpovědi na otázky, které se týkají dnešních problémů  
a formují naši budoucnost. Upozorňujte spolu s námi na největší rizika dnešní doby. 
Hledejte s námi konkrétní východiska směřující k proměně společnosti.  
Napište nám na info@vydavatelstvimjs.cz. 
 

*** 
Revue Přítomnost se jako tradiční české nezávislé periodikum kritické publicistiky věnuje 
odborné reflexi kultury v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění, politiky  
a ekonomiky. Svým programem a obsahem se zaměřuje na otevřenou, nestrannou 
demokratickou diskusi. Upozorňujeme na největší rizika dnešní doby, ale postupně chceme 
náš obsah a aktivity orientovat na konkrétní východiska směřující k proměně společnosti. 
(www.pritomnost.cz) 
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