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1. Kontaktní a identifikační údaje

• číslo a datum registrace: 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: 25697641

• 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 STRÁNSKÝ 

2) 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 

http://www.narodni.cz/odbornost/nadace/nadacni-fond-m-j-stranskeho/
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. 

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. 

 

3) Činnost nadačního fondu v roce 2017 

Vedle níže uvedených aktivit a projektů činnost fondu podporuje dlouhodobě samotný 

chod internetového časopisu Přítomnost (www.pritomnost.cz). 

Aktivity a projekty v roce 2017: 

 Výstava a symposium „Nepřítomnost obětí“ v Novoměstské radnici 

v Praze na téma vyhnání sudetských Němců a obětí holocaustu (podpořeno 

Státním fondem kultury ČR). 

 

Zdroj: Novoměstská radnice 

• Projekt „Nepřítomnost obětí“ spojil výstavu cyklu velkoformátových 

maleb současného českého umělce Michala Kadlečka ve věži 

Novoměstské radnice se symposiem na společné téma. Jde o spojení 

události vyjádřené slovem (symposium), obrazem (malby) a prostorem 

jedinečného místa (věž a radnice), kde se udály defenestrace, vraždy a 

násilné rozvrácení institucí státu a práva „ve jménu lidu a revolučního 

boje, pokroku, očisty společnosti od zlořádů, korupce....“ 

• Na symposiu vystoupili se svými komentáři malíř M. Kadleček, historik P. 

Placák, filosof D. Bartoň, literát V. Šlajchrt a s poznámkami k dílům pak 

další pozvaní specialisté z různých oborů, následovala diskuse 

s návštěvníky, akce byla široce propagována. 

http://www.pritomnost.cz/
http://www.new-presence.cz/
http://www.new-presence.cz/
http://www.pritomnost.cz/
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 Stážistický program a přednášky pro New York University a stáže 

mezinárodních studentů CIIE (mentoring a publikace na The New Presence 

– anglické mutaci Přítomnosti), viz obrázek níže (článek jedné ze stážistek).  

 Šéfredaktor Přítomnosti, David Bartoň, má za sebou bohatou 

přednáškovou činnost, mj. již tři roky vč. roku 2017 pravidelně organizuje 

bezplatně přednášky pro obyvatele Kutné Hory na téma symbolického jazyka a 

čtení klasických textů v budově Galerie středočeského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Galerie středočeského kraje (GASK) 

 

4) Finanční zpráva  

Finanční zpráva obsahuje 

- Rozvaha v plném rozsahu 

- Výkaz zisku a ztrát 
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