Výroční zpráva
Nadačního fondu časopisu
IN!

rok 2019

www.in.cz

1

Obsah:
Úvodem
1) Historie vzniku nadačního fondu
2) Základní údaje o nadačním fondu
3) Účel nadačního fondu
4) Činnost nadačního fondu
5) Přehled o nadačních darech
6) Přehled o poskytnutých příspěvcích
7) Výsledky účetní uzávěrky
8) Ze zprávy revizora
9) Záměry pro rok 2020
10) Závěr

2

Úvodem
Milí podporovatelé,
Nadační fond časopisu IN! již dvanáctým rokem úspěšně podporuje vydávání
časopisu pro dívky – IN!dívčí svět. Tato Výroční zpráva za rok 2019
předkládá některé důležité aktivity a činnosti našeho časopisu.
Jsme velmi rádi, že se i díky nadačnímu fondu daří získávat velké i menší
sponzory dobrého díla, a tím také společně přispívat k prorodinné výchově
děvčat.
Za celý náš tým časopisu IN!dívčí svět bych chtěl moc poděkovat Vám všem,
kteří nás tak nezištně podporujete.
Jan Balík
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1) Historie vzniku nadačního fondu
Sekce pro mládež ČBK organizovala v roce 1999 a 2002 celostátní fóra
mládeže. Přítomní mladí, kteří patřili mezi aktivní buď ve farnostech, nebo
v hnutích a řeholích, vyslovili přání, aby vznikl časopis pro náctileté. S tou
samou prosbou se obraceli na lidi, kteří jsou zodpovědní v katolické církvi za
práci s mládeží, mnozí rodiče, vychovatelé a kněží. Vícekrát se na toto téma
hovořilo na Konferencích o mládeži, které jsou diskusním fórem zodpovědných
lidí v katolické církvi za pastoraci mládeže v nejrůznějších rovinách.
Protože členové Sekce pro mládež ČBK vnímali za tuto žádost zodpovědnost,
hledali další partnery pro vznik tak náročného díla, které se mnohým ze začátku
zdálo víceméně nereálné. Začátkem roku 2003 se Sekce pro mládež ČBK spojila
s občanským sdružením Tarsicius, které vydává mnoho let časopis pro
ministranty a začala jejich spolupráce na uskutečnění projektu. V první fázi se
vytvořila pracovní skupina, která připravila první skicu a propracovala časový
harmonogram organizace. Bylo rozhodnuto, že časopis bude zaměřen na
děvčata.
Druhá etapa se zaměřila na oslovení široké veřejnosti a na získávání
dobrovolných spolupracovníků. Tato etapa ukázala, že zájem o časopis je
nečekaně velký. Důležitým poznatkem bylo, že lidé očekávají profesionální
kvalitu a současně hodnotný obsah nesoucí křesťanské poselství. Tak byla
shromážděna celá řada nápadů, spolupracovníků a podporovatelů. Zároveň byla
uskutečnitelnost projektu konzultována s odborníky z ekonomické, právní i
žurnalistické oblasti. V polovině roku 2004 byla dokončena studie
proveditelnosti.
Důležitým mezníkem při vzniku časopisu bylo získání morální podpory od
České biskupské konference.
Přínosné bylo osobní seznámení se s tvůrci podobných časopisů v Rakousku
(YOU), Slovensku (Čajka, Svetlo, AHA), Německu (I- mag).
Na podzim 2004 bylo vypsáno výběrové řízení na pozici šéfredaktorky a byla
vybrána jak šéfredaktorka, tak i její zástupkyně. V lednu 2005 bylo možné vydat
nulté číslo v nákladu 20 000 ks a od června 2005 vychází časopis IN! již
měsíčně.
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V roce 2005 bylo založeno Vydavatelství IN s.r.o., které je vydavatelem
časopisu. Sekce pro mládež ČBK i nadále spolupracuje na tvorbě časopisu. Cena
časopisu byla zvolena ne podle skutečných finančních nákladů, ale tak, aby byl
děvčatům cenově dostupný. Bylo tedy jasné, že časopis se neobejde bez podpory
drobných i velkých dárců. Proto byl založen nadační fond.
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2) Základní údaje o fondu
Nadační fond časopisu IN!
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl N,
vložka 556
IČO: 27243940
Adresa sídla:

Ke Hrádku 768, 148 00 Praha 4

Kontaktní adresa:

Ke Hrádku 768, 148 00 Praha 4

Datum zápisu do rejstříku:
Zřizovatel:

3. 6. 2005 a nový zápis z 14. června 2017

ThDr. Jan Balík, PhD.
Hradčanské náměstí 9, 118 00 Praha 1

Vymezení hlavní činnosti: Materiální podpora časopisu „IN! – dívčí svět“, jehož
obsah popularizuje učení katolické církve v otázce víry a mravů.
Statutární orgány: správní rada
Složení správní rady:
ThDr. Jan Balík, PhD. - předseda
Mgr. Jan Lukeš - místopředseda
Mgr. Vladimír Novák - místopředseda
Jednání správní rady - jménem správní rady jedná předseda správní rady
samostatně.
Členové dozorčí rady:
Mgr. Jaroslav Krajl - předseda
Alena Váchalová
Ing. Ladislav Hylena
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3) Účel fondu
Nadační fond časopisu IN! byl zřízen zakládací listinou ze dne
11. dubna 2005 za účelem materiální podpory časopisu „IN! – dívčí svět“, jehož
obsah popularizuje učení katolické církve v otázkách víry a mravů.
Dnem 3. června 2005 byl tento nadační fond zapsán do nadačního rejstříku. 14.
června 2017 byl zápis rozhodnutím zřizovatele aktualizován.
Nadační fond vyvíjí svoji činnost na území celé České republiky.
K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond zejména soustřeďovat finanční
prostředky na účtu nadace, a to prostřednictvím darů poskytnutých nadačnímu
fondu třetími osobami.
Prostředků nadačního fondu lze použít pouze k realizaci cíle nadace, tedy
k podpoře vydavatele časopisu IN! dívčí svět, kterým je v současnosti
Vydavatelství IN, s. r. o., se sídlem Horní nám. 12, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO 272 65 170. O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada
nadačního fondu na základě písemné žádosti.
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4) Činnost fondu
Nadační fond je zásadní pro rozvoj časopisu IN! - dívčí svět.
Všichni, kdo se na činnosti nadačního fondu v roce 2019 podíleli, vykonávali
tuto činnost zdarma.
V roce 2019 se fond soustředil na získání finančních prostředků, aby mohl
v dalším období naplňovat svůj účel. Proto se snažil oslovovat nové
potencionální dárce.
Mimořádný úspěch měl dívčí Kalendář a kniha Přísně tajné!!
5) Přehled o nadačních darech
Celkem bylo přijato v peněžní podobě: 116 150,00 Kč
Finanční dárci nad 5 000 Kč:
Josef Juračka
Martin Vokoun
Jana Jůdová
Pavel Kryl
Martin Čadan
Vojtěch Daněk
ABC Magnet s.r.o.

12 000,00 Kč
12 000,00 Kč
12 000,00 Kč
10 000,00 Kč
6 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

Drobní finanční dárci nad 1 000 Kč:
Jan Hordějčuk
1 200,00 Kč
Jan Bartušek
1 500,00 Kč
Ludmila Hlaváčová
2 400,00 Kč
Martina Filipová
1 200,00 Kč
Tereza Hamouzová
2 000,00 Kč
Hana Křížková
3 500,00 Kč
Štěpán Kasal
3 000,00 Kč
Jan Nekuda
2 000,00 Kč
Zdeněk Sedlák
3 300,00 Kč
Marta Semerádová
3 000,00 Kč
Bohumila Koutová
1 200,00 Kč
Jan Weinberger
2 000,00 Kč
Další dárci přispěli částkou pod 1.000,-Kč, většinou několika sty korunami.
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6) Přehled o poskytnutých příspěvcích
V průběhu roku 2019 nebyl poskytnut žádný dar.
7) Výsledky účetní uzávěrky
Náklady:
poskytnuté dary
jiné náklady (daně z úroků - banka)
jiné náklady (bankovní poplatky)
spotřeba materiálu
ostatní služby
Náklady celkem:

0,00 Kč
344,07 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
344,07 Kč

Výnosy:
přijaté úroky banka
získané dary
Výnosy celkem:

1 811,21 Kč
116 150,00 Kč
117 961,21 Kč

Zisk za rok 2019 činil 117 617,14 Kč.
Nadační fond nezaměstnával žádného zaměstnance a též nevyplatil statutárním
orgánům žádné finanční odměny.

8) Ze zprávy revizora
Po přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 konstatujeme, že Nadační fond
časopisu IN! naplňoval účel, pro který byl zřízen, a svou činnost vyvíjel
v souladu se zákonem, zakládací listinou a ostatními právními předpisy.
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9) Záměry pro rok 2020
Naší dlouhodobou prioritou je neustálé vyhledávání a formace nových mladých
externích spolupracovníků a spolupracovnic.
V roce se nekoná velká akce mládeže. Proto bude nutné se soustředit na
přítomnost na menších setkáních. Budeme dále přítomni na „Dnech lidí dobré
vůle“ na Velehradě, na Charismatické konferenci v Brně a různých poutích.
Setkání čtenářek chceme připravit více akčně.
Velice úspěšná kniha Jsem svá vyjde znovu, protože je o ni veliký zájem.
Bude připraven i diář na další rok.
Připravujeme neustále nové možnosti finanční podpory časopisu.
Jako každý rok i v tomto roce se budeme snažit zkvalitňovat a připravovat
program pro děvčata, a tím se také více prezentovat.
10) Závěr
Časopis IN!dívčí svět je nejen u našich čtenářek velmi oblíbený. Setkáváme se i
s velmi pozitivními ohlasy ze strany rodičů a vychovatelů. To jsou devize, které
si za celou dobu své existence časopis IN!dívčí svět získal. Nadační fond tak
podporuje užitečnou činnost, která naplňuje stanovený cíl.
Pevně věříme, že dílo, které je od počátku provázeno Boží pomocí, bude pro
naše čtenářky přínosem a pomocí pro jejich dozrávání a vytváření životních
názorů.
Dne 1. 3. 2020

ThDr. Jan Balík, PhD.
předseda správní rady
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