Nadační fond M. J. Stránského
Výroční zpráva za rok 2020
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1 Kontaktní a identifikační údaje
• číslo a datum reg.:
• příslušný FÚ:
• sídlo:
• telefon:
• e-mail:
• IČO:
• bankovní spojení:
• webové stránky:
• hlavní činnost:

30. 9. 1998; N32, Městský soud v Praze
FÚ Praha 1, Štěpánská 619/28, 111 21 Nové Město
Národní 339/11, Praha 1 - Staré Město, 110 00
222 075 101
info@vydavatelstvimjs.cz; bayerova@mjs.narodni.cz
256 97 641
25697641/5500 (Raifesseinbank)
http://www.narodni.cz/odbornost/nadace/nadacni-fond-m- j-stranskeho/

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.
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 2020
Nadační fond M. J. Stránského dlouhodobě podporuje chod internetového časopisu
Přítomnost (www.pritomnost.cz).
Aktivity a projekty časopisu Přítomnost v roce 2020:
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Šéfredaktor Přítomnosti, David Bartoň, má za sebou bohatou přednáškovou činnost,
mj. již pět let vč. roku 2020 pravidelně organizuje bezplatně přednášky pro obyvatele
Kutné Hory na následující témata:
• V kursu jsme se vrátili k Masarykově tezi Proč Ježíš, ne César? jako otázce národní
identity v oblasti náboženské a mravní. Tedy znovu jsme zkoumali vzor chování,
kterým TGM jasně vymezil pro prvorepublikového občana. Demokrat první
republiky má za vzor Ježíše, ne Césara, což se dá s jistotou říci o Masarykovi,
Pátečnících, bratřích Čapcích atd., dokonce i o Haškovi.
• Dále jsme se věnovali podrobné rešerši spisu Milana Machovce Ježíš pro

moderního člověka a Zápisníku Jiřího Němce, nedávno zesnulého prof.
Pokorného (natočeno zároveň pro Post Bellum) i svědectví Eugena Brikciuse o
tzv. jirchářských seminářích (ve kterých se Machovec, Brikcius, Němec,
Hejdánek a další pokoušeli rovněž o vymezení toho, co může postava Ježíše
znamenat pro moderního člověka), z něhož se ještě redukuje. Dnes tato teze
vzbuzuje údiv a nepochopení, proto jsme ji podrobili zkoumání v ročním semináři
složeném ze zájemců různého věku, vzdělání a zájmů.
• Seminář se odbýval každou lichou středu v období od března 2019 do prosince

2019 v Kutné Hoře v Dačického domě s odkazem na Epištoly kutnohorské Karla
Havlíčka Borovského, z nichž Masaryk při formulování své teze vycházel.
Výsledek je takový, že jsme museli redukovat mnoho vrstev, které byly pro starší
generaci z Ježíšova poselství samozřejmě srozumitelné a vyjádřit jenom několik
nejzákladnějších, pro dnešního člověka živých sdělení. Zároveň jsme tímto postupem
přišli na „spirituální“ interpretaci, která je unikátní a bude publikovaná v knize.
Máme v plánu přeložit základní teze do angličtiny a němčiny a uskutečnit podobnou věc,
jakou provedli naši učitelé v podobě Jirchářského semináře dialogu křesťanů s předními
mysliteli dnešní doby. To vše chceme představit ne v úzkém okruhu akademiků, ale
srozumitelnou formou všem zájemcům o novou spiritualitu.

Náš postup lze charakterizovat v krátkosti takto: Dialogickým postupem jsme v kolektivu
cca 13 lidí v kursu během jednoho roku (každý sudý týden) dali dohromady teze
„nízkoprahového náboženského minima“ a formulovali, co z Ježíšovy osoby je
srozumitelné a použitelné pro každodenní duševní praxi dnešního člověka.
Jednu přednášku jsme uskutečnili v souvislosti s projektem 7BRAN v klubu
Františkánského kláštera Panny Marie Sněžné.
Témata přednášek i výsledky diskusí jsme publikovali v Přítomnosti.

PRÁCE NA PRŮBĚŽNÉ DIGITALIZACI 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. Plánujeme pokračovat až do ročníku 1945 a navázat periodikem
Skutečnost.
Digitální archiy 1924 1939

Redakční poznámka
Redakce líftcunciosti sl ítenáfflm dorohije poskytnout prozatiniiij verzi digitální wizl 1'tít-xnnceri z období 1921, ÍMp. Naleznete zde komplctrj
obsahy ríícomciostL v Ptlb'. Orientady jedzotliTých letech a rubrikách cmwíiín|i zóictkř Jálejsnic přerodil jakiotlteíioMkyllÍTonuiortl do Woidii
strojoví za pomocí scítvraru, soribory proto moíícniobsďwTat chyby (tyto stnrlwryjHxi ptcdnostní iiíenykcvhlcdivání, ke Čtení zatím
dopDruřujemedšt£nÝazchiv> Všechny' soubory dmažůujl I ulltauoví-vyhlcdnyszii istisknčtc 1 ř“ a zadejte hledaní slovo, výtaz, jméno ardj. Za
cenní rady k digitalizaci díknjeme Únavu digitalizace Méstskí kmbomy 1'ratia, Národnůuu yacmárkovému ůstarvc. a Sároini krúhomř.

Kompletní obsah Přítomnosti 1.924-1939 (PDF)

DIGITALIZACE PERIODIKA TVÁŘ
Ve spolupráci s internetovým portálem ArtForGood.cz pracujeme na digitalizaci periodika
Tvář, momentálně zpracováváme ročník 1964 a na zpřístupnění těchto vzácných textů na
našich webových stránkách.

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE
SE SPOLEČNOSTÍ FERDINANDA PEROUTKY
V rámci partnerství se Společností Ferdinanda Peroutky jsme byli partnery předávání
novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky (DOX, únor 2020).
Dále byla navázána spolupráce na vydávání podcastů se zajímavými hosty reflektujícími
aktuální dění ve společnosti. Moderátorem těchto podcastů je pan Martin Groman.

SPUŠTĚNÍ INTERNETOVÉHO PŘEDPLATNÉHO A INOVACE WEBU
Díky modernizaci webu se nám v březnu 2020 podařilo spustit systém předplatného digitálního
časopisu Přítomnost s cílem vytvořit klub čtenářů. Předplatné se v průběhu roku osvědčilo svojí
účelností a funkčností. Díky předplatnému se zvýšil odbyt tištěného čtvrtletníku o více než 50%.
Počet aktivních předplatitelů Přítomnosti se pohybuje okolo 1000 čtenářů. Výjimečností
předplatného Přítomnosti je dobrovolná výše příspěvku, který odemyká uzamčený obsah.

Vedle zavedení předplatného došlo k aktualizaci záložky „Čtvrtletník“, kde lze nový výtisk
nezávazně předobjednat a lze si prohlédnout výtisky předešlé. Na webu byla také zpřístupněna
nová rubrika „Podcast“, která soustřeďuje podcasty vydávané ve spolupráci se Společností
Ferdinanda Peroutky a jiných spolupracovníků.

Dále byla pro větší uživatelské pohodlí vyvinuta záložka FAQ (Frequently asked questions –
Často kladené otázky), kde uživatelé naleznou odpovědi na nejčastěji kladené otázky ohledně
webu a předplatného. Vedle toho asistentky vydavatelství zajišťují technickou podporu.

TIŠTĚNÝ ČTVRTLETNÍK PŘÍTOMNOST
V říjnu 2019 jsme vydali první číslo čtvrtletníku Přítomnost. Náklad byl 200 kusů, k distribuci jsme
kromě jiného využili sítě Kosmas. V této činnosti jsme navázali a začali jsme vydávat pravidelný
čtvrtletník s výběrem nejlepších článků daného období s důrazem na původní texty a literární
úroveň. Čtvrtletníky jsou nově doprovázeny ilustracemi od současných autorů (Michal
Matzenauer, Petr Cempírek, Jaroslav Alt, Josef Illík a jiní). Jejich náklad se pohybuje mezi 200
– 350 ks dle poptávky.
Využíváme distribuční síť knihkupectví KOSMAS, čtvrtletníky distribuujeme v rámci
předplatného Přítomnosti jako bonus a dále lze periodium zakoupit ve vybraných trafikách a
knihkupectvích (Trafika Újezd, Řehoř Samsa). V roce 2021 bychom rádi distribuci rozšířili dále

a pokryli i síť trafik. V grantovém ročníku 2020/2021 jsme získali podporu na vydávání periodika
od MKČR.

K propagaci čtvrtletníku používáme pravidelnou reklamu na sociálních sítích a kvalitní
profesionální fotografie a sjednocený grafický vizuál.

ZALOŽENÍ INSTAGRAMU A YOUTUBE
Pro rozšíření propagačních kanálů byla založena sociální platforma Instagram, která slouží
k šíření povědomí o časopisu mezi mladšími generacemi. V průběhu roku byl vytvořen jednotný
vizuální styl střídající obrázek a citát nebo glosu z aktuálního textu na webu.

Vedle založení Instagramu byl založen a oživen i Youtube kanál, který slouží opět k šíření
povědomí o časopisu pomocí nového obsahu (podcasty a audiočlánky). V průběhu roku byl i pro
Youtube zaveden jednotný vizuální styl.

Plánem do dalšího roku je nastolit pravidelnost ve zveřejňovaném obsahu a využít potenciál
reklamy na těchto platformách.

5 Finanční zpráva
Finanční zpráva obsahuje:
- Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2020
- Výkaz zisku a ztrát za rok 2020
- Přílohu k účetní závěrce za rok 2020

