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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 (Raiffeisenbank) 

• 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 

mailto:info@vydavatelstvimjs.cz
mailto:bayerova@mjs.narodni.cz
http://www.narodni.cz/odbornost/nadace/nadacni-fond-m-
http://www.narodni.cz/odbornost/nadace/nadacni-fond-m-j-stranskeho/
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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 
2021
  

Nadační fond M. J. Stránského dlouhodobě podporuje chod internetového časopisu 
Přítomnost (www.pritomnost.cz). 

Aktivity a projekty časopisu Přítomnost v roce 2021: 
 

 

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. 

 

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE 
SE SPOLEČNOSTÍ FERDINANDA PEROUTKY 

V rámci partnerství se Společností Ferdinanda Peroutky jsme byli partnery předávání 
novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky (duben 2022). 

Dále byla navázána spolupráce na vydávání podcastů se zajímavými hosty 
reflektujícími aktuální dění ve společnosti. Moderátorem těchto podcastů je pan Martin 
Groman. 

  

http://www.pritomnost.cz/
http://www.new-presence.cz/
http://www.new-presence.cz/
http://www.pritomnost.cz/
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SPUŠTĚNÍ INTERNETOVÉHO PŘEDPLATNÉHO  

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. 

 

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 část 

Finanční zpráva obsahuje: 

- Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2021 
- Výkaz zisku a ztrát za rok 2021 
- Přílohu k účetní závěrce za rok 2021 

 






















