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Redakce

Magazín Reportér - nezávislý měsíčník pro ty, které baví číst. Zajímavé reportáže, nečekaná 

odhalení, mimořádní lidé, originální čtení.

Programem měsíčníku a webu je poctivá a nezávislá žurnalistika, práce na textech, které jdou 

do hloubky a jejichž příprava trvá delší dobu. Zaměřuje se například na investigativní 

žurnalistiku, reportáže a příběhy z domova i ciziny, informace ze střední a východní Evropy, 

ale také na literaturu a umění. Magazín Reportér založil bývalý šéfredaktor deníku MF DNES 

Robert Čásenský, který tento post opustil poté, co společnost vlastnící deník koupil miliardář, 

tehdejší ministr financí Andrej Babiš. V malém týmu novinářů je také bývalý investigativní 

reportér MF DNES Jaroslav Kmenta. Měsíčník začal vycházet v tištěné i digitální podobě na 

podzim 2014. Vydavatelem časopisu je společnost patřící zakladateli Robertu Čásenskému, 

po záběhové etapě se mezi vlastníky objevili i klíčoví spolupracovníci. Projekt se opírá o 

vícezdrojové financování, tedy o prodej na stáncích, individuální předplatné a prodej 

partnerským institucím a o prodej inzerce. Součástí projektu je i činnost nadačního fondu 

Reportér zaměřeného na podporu vybraných aktivit magazínu. 



Autor fotografií

Fotograf a umělec života. Po poměrně bolestivém studiu na Prvním Obnoveném Reálném 

Gymnáziu na neobvykle dlouhou dobu zakotvil na katedře fotografie pražské FAMU. Tu 

nakonec překvapivě dostudoval. Již tam se začal věnovat reklamní fotografii a práci pro 

časopisy. Od té doby žije spokojený život. Když nefotí, tak něco sbírá, i když okolí má pocit, 

že spíš hromadí. Již několik let si fotí lidi u sebe na balkóně.



Chcete přispět na provoz Reportéra?

Pomoci můžete darem Nadačnímu fondu Reportér.

Předem nastavenou částku lze upravit, případně zvolit opakovaný dar. 

Vašich darů si velmi vážíme!

 

Nadační fond Reportér shromažďuje prostředky na provoz magazínu a webu Reportér. 

Redakce se zaměřuje i na oblasti, které nejsou pokrývány mnoha „velkými“ médii: jde 

například o původní literární tvorbu, články špičkových autorů z okolních zemí, vysílání 

reportérů do zahraničí. Právě pro tuto nákladnou činnost shání nadační fond Reportér 

příspěvky. Dary lidí a institucí pomáhají snaze redakce o co nejkvalitnější žurnalistiku.

Přečíst si více o nadačním fondu můžete zde: www.reporternf.cz

www.reportermagazin.cz

Časopisy jsou k nahlédnutí na Útvaru informatiky, II. Pavilon, 2. patro (u A. Ďurišové).
Malá galerie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 621 00 Brno, 
17. srpna–30. září 2020 ve všední dny 9–16 hod. nebo na telefonním čísle 533 332 032.


