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Nadační fond M. J. Stránského 
 

Výroční zpráva za rok 2018 



 

1 Kontaktní a identifikační údaje  
 

• číslo a datum reg.:  30.9.1998; N32, Městský soud v Praze 
• příslušný FÚ:   FÚ Praha 1, Štěpánská 619/28, 111 21 Nové Město 
• sídlo:    Národní 339/11, Praha 1 – Staré Město, 110 00 
• telefon:    222 075 101 
• e-mail:   info@vydavatelstvimjs.cz; bayerova@mjs.narodni.cz 
• IČO:     256 97 641 
• bankovní spojení:  25697641/5500 (Raifesseinbank) 
• webové stránky:   http://www.narodni.cz/odbornost/nadace/nadacni-fond-m- j-stranskeho/ 

• hlavní činnost:   podpora vydávání nekomerčních titulů 
 
 
2 Statutární orgán 
 

Statutárním orgánem je správní rada. 

ONDŘEJ JONÁŠ – člen správní rady Praha - Břevnov, 8. listopadu, PSČ 169 00; 
den vzniku členství: 1. 11. 2006 

JAROSLAV HLÁVKA – člen správní rady Praha - Břevnov, Šlikova, PSČ 169 00; 
den vzniku členství: 1. 11. 2006 

Ing. EVA ANDEROVÁ – člen správní rady Praha - Stodůlky, Volutová, PSČ 158 00; 
den vzniku členství: 1. 11. 2006 

Jménem nadačního fondu jednají společně vždy alespoň dva členové správní rady. 
 

Zřizovatel: MUDr. MARTIN JAN STRÁNSKÝ 
 
 

3 Historie, poslání a cíle  
 
Cílem Nadačního fondu Martina Jana Stránského je podporovat nezávislý tisk  
a pomáhat v rozvoji žurnalistiky v České republice. Jméno Stránský je téměř 
synonymem k českému vydavatelství. Pradědeček MUDr. Martina J. Stránského 
Adolf založil před více než 120 lety nejstarší český deník Lidové noviny, který přinesl 
zásadní zvrat do dějin české žurnalistiky. Adolfův syn, Jaroslav, vlastnil vydavatelství 
vydávající sedmnáct periodik. Mimo jiné založil v roce 1924 i časopis Přítomnost, 
který se stal  nejlepším časopisem komentujícím zprávy a politicko-kulturní události 
ve střední Evropě. 
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Když se MUDr. Martin Jan Stránský vrátil do České republiky, odkud musel jeho otec 
po roce 1948 odejít do exilu, tradice obnovil. V roce 1994 začal opět vydávat 
Přítomnost a o čtyři roky později přišel i s její anglickou verzí The New Presence. 
Tyto publikace již získaly řadu ocenění a počet jejich čtenářů roste po celém světě. 
Oba časopisy v současné době vycházejí elektronicky (www.pritomnost.cz  
a www.new- presence.cz). 
Činnost nadačního fondu se soustředí především třemi směry: na publikaci, výměnu 
a výchovu mladých žurnalistů a organizaci a shromažďování finančních příspěvků 
na občanské a kulturní příležitosti. 

 
 

4 Činnost nadačního fondu v roce 2018  
Nadační fond M. J. Stránského dlouhodobě podporuje chod internetového časopisu 
Přítomnost (www.pritomnost.cz). 

Aktivity a projekty časopisu Přítomnost v roce 2018: 
Šéfredaktor Přítomnosti, David Bartoň, má za sebou bohatou přednáškovou 
činnost, mj. již čtyři roky vč. roku 2018 pravidelně organizuje bezplatně přednášky 
pro obyvatele Kutné Hory na téma symbolického jazyka. 
 

PROJEKT K VÝROČÍ 100 LET VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU A 25 LET ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2018 

Ke stoletému výročí republiky jsme uskutečnili s vydáním vlastních nákladů za 
podpory Hlavního města Prahy 2 akce (vydání tištěné Přítomnosti a přednášky): 

1. Sestavili jsme, vydali, vytiskli a rozdistribuovali 28.10.2018 ve dnech 
předcházejících a následujících speciální číslo revue Přítomnost sestavené  
z nejlepších článků od vzniku časopisu roku 1924 až do současnosti. Ve 
spolupráci s organizátory oslav (Společné století) a Dopravním podnikem hl. 
m. Prahy jsme toto číslo rozdali v celém nákladu 20.000 kusů i dotisky.   
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2. Uskutečnili jsme přednášku a kolokvium k „duchovním kořenům české 
státnosti“ v areálu novoměstského kláštera v Emauzích (dne 17. 10. 2018).  
Druhou přednášku s diskusí jsme uskutečnili v klubu VZORKOVNA na 
Národní třídě (3. 12. 2018). Účast byla cca 30 lidí. Téma zůstalo stejné – 
vztah náboženství a stav současné české společnosti s ohledem na 
náboženskou orientaci zakladatele T. G. M. 
Pro cca 20 účastníků jsme připravili přednášku s diskusí tematického cyklu 
Zrcadlo lidské spásy, jak jej nechal Karel IV. vymalovat v ambitu kláštera.  
V souvislosti s Masarykovou tezí, že „základem státu demokratického nám 
budiž příběh Ježíšův“.  
Tématem přednášky i diskuse bylo náboženské založení československé 
republiky prezidentem Masarykem a souvislost s dnešní situací. Výstupy 
jsme publikovali v Přítomnosti (www.pritomnost.cz).  
 

PROJEKT STOLETÉ VÝROČÍ REPUBLIKY – CO JE ŽIVÉ Z OTÁZEK A 
ODPOVĚDÍ TEHDEJŠÍCH A DNEŠNÍCH?  

S podporou Ministerstva kultury jsme realizovali 2 věci:  
1. Sestavili jsme, vydali, vytiskli a rozdistribuovali 28.10.2018 a ve dnech 

předcházejících a následujících speciální číslo revue Přítomnost sestavené 
z nejlepších článků od vzniku časopisu roku 1924 až do současnosti. Ve 
spolupráci s organizátory oslav (Společné století) a Dopravním podnikem  
hl. m. Prahy jsme toto číslo rozdali v celém nákladu 20.000 kusů i dotisky.  

 
  



 

2. Dále jsme uskutečnili sérii přednášek a kolokvií k „duchovním kořenům české 
státnosti“: 

• V Kutné Hoře (Dačického dům 19x s podporou MK ČR).  

• V Pardubicích (Univerzita Pardubice, 2x s podporou MK ČR). 

• Mimo tuto podporu další kolokvia po dobu celého roku v K. Hoře (2x za 
měsíc). Pravidelné přednášky a kolokvia v Kutné Hoře se těšila účasti cca  
15 lidí v malé posluchárně Dačického domu (UNESCO). Téma se vázalo 
k místu konání a stoletému výročí založení republiky. Šlo o volnou parafrázi 
Havlíčkových Epištol kutnohorských o pravém náboženství a Masarykovy 
teze že „základem státu demokratického nám budiž příběh Ježíšův“.  

• Dvě kolokvia pro doktorandy historických oborů na Univerzitě Pardubice měla 
za téma vztah náboženství a stav současné české společnosti s ohledem na 
náboženskou orientaci zakladatele T. G. M. 

• Pro cca 20 účastníků jsme připravili přednášku s diskusí na témata Ještě 
jsme ve válce; České dějiny z posedu; Co se v českých učebnicích nalže  
o křesťanství. 
 

DIGITALIZACE ARCHIVU OD ROKU 1924 
Průběžně pracujeme na digitalizaci archivních čísel časopisu Přítomnost, Dnešek  
a Současnost. S podporou Nadačního fondu OF jsme zatím převedli ročníky 
Přítomnosti 1924–1939.  

 
 

USPOŘÁDÁNÍ SBÍRKY PROSTŘEDNICTVÍM HIT HITU 
Sbírku na Hit hitu jsme založili na podporu výstavby nových webových stránek 
Přítomnosti. Předpokládaný termín realizace nových webových stránek: březen 
2019.  

 
  



 

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE  
SE SPOLEČNOSTÍ FERDINANDA PEROUTKY 

V rámci partnerství se Společností Ferdinanda Peroutky jsme se jako hlavní partneři 
účastnili Novinářského fóra (Kasárna Karlín, 15. 11. 2018). 

 
Dále jsme byli partnery předávání novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky (DOX, 
únor 2018): 

 
 

ZALOŽENÍ DISKUSNÍHO KLUBU „PROVOKACE“  
V rámci čtenářů časopisu Přítomnost a stále se rozrůstající cílové skupiny jsme 
založili diskusní klub Provokace.  
Diskusní klub Provokace podporuje sebevyjádření, stejně jako časopis Přítomnost. 
Má za cíl podporovat chuť se vzdělávat, informovat, diskutovat a především podpořit 
tvorbu mladých lidí. Pořádané přednášky na kulturní a politická téma mají zapojit lidi 
do aktuálních témat ve světě a dozvědět se tak jejich upřímný názor.  
Vystavujeme díla mladých začínajících umělců, dáváme jim tak prostor se zviditelnit, 
mít první výstavu svých děl a získat případné kontakty do života.  
Název Provokace vyjadřuje naše přesvědčení říkat věci nezaobaleně, bez příkras, 
zkrátka taková, jaká jsou. Skryté slovo OVCE má význam v kontextu našeho 
sloganu a to: „Jsme kontroverzní, a proto nejsme prOVokaCE!“ V rámci akcí 
vytváříme provokativní grafický vzhled. Rozlišujeme grafiku od fotografií, 
necháváme fotografie v jednoduchém černobílém provedení, kde hlavní viditelnou 
složkou jsou osvětlené výrazy a emoce ve tvářích lidí. 

  



 

Akce se koná jednou měsíčně ve Vzorkovně (Národní 9). Akci organizačně zajišťuje 
Tatiana Nováková, asistentka vydavatele Přítomnosti. Návštěvníky debatního klubu 
oslovujeme prostřednictvím Facebooku, newsletteru časopisu Přítomnost a také 
přes získané e-mailové adresy, které jsme získali z již proběhlých diskusí.  

 
Logo: 

 
 
 
 
 
 
Uskutečněné akce v roce 2018: 
 
Název akce: Měkne ti mozek? (19.11.18) 
Přednáška "Měkne ti mozek?" pod vedením neurologa MUDr. M. J. Stránského - 
asistenční klinický profesor neurologie na universitě Yale v USA a vydavatel časopisu 
Přítomnost (www.pritomnost.cz), se věnoval aktuálnímu tématu: počítače, sociální 
sítě a náš mozek. 

 
Název akce: Víra + chlast (3. 12. 2018) 
Téma bylo věnováno spojení dvou svátků, které každý slaví: Vánoce a Silvestr, tedy 
téma: náboženství a alkohol. Vystavovala Anežka Bartošíková, studentka KTF UK – 
cyklus Démonologie. 
 
Fotky z akcí: 
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5 Finanční zpráva  
Finanční zpráva obsahuje: 

- Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2018 
- Výkaz zisku a ztrát za rok 2018 

-  
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