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Mějte ostrý pohled na REALITU ...  

 

 

 

     

IPPKID je zde proto, aby pomocí orientovaných slov přispíval k veřejné diskusi ...  

Podstatou člověka je svoboda 

                       George Wilhelm Friedrich Hegel 
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2) Úvodní slovo představitele instituce 
 

Vážení přátelé,  

   opět po roce dostává se vám do rukou výroční zpráva společnosti IPPKID.cz   

   V úvodu vzpomeňme, že Česká republika prošla „tichými“ výzvami. První - hospodářská výkonnost 

dosáhla nejvyšších hodnot od roku 2008, otázky uprchlíků z třetího světa se staly lakmusovým 

papírkem pro českou veřejnost, v níž se probudil strach a xenofobie. Právě téma „teroristické útoky“ 

se stalo zásadním pro další osud Evropy a její vnitřní soudržnost.   

    Společnost, jíž jsem předsedou, se snaží od svého vzniku napomáhat intelektuálního prostředí. 
Moji kolegové i já, chceme následovat toto biblické heslo: Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost 
přináší jenom chudobu – pátý verš z knihy Přísloví 21. Ano, bez dělnosti není zisku a přesahu.   

    Během roku 2015 jsme ukončili pětiletý opus Fenomén transformace. Celkem bylo pořízeno přes 

280 dialogů – a to hlavně s lidmi z akademického prostředí ve velkoměstě. Díky tomu jsme vydali náš 

první sborník, jenž byl představen v diskusním klubu v Knihovně Václava Havla.  

        Má-li mít společnost budoucnost, musí mít plány, ne-li sny. Jedním z nich je téma Evropy – 

Evropské unie, které by mělo být diskutováno ve veřejném prostoru, mělo by být tématem rozhovorů 

intelektuálů, avšak není tomu tak, a proto si klademe za cíl dlouhodobě je propagovat, a to i 

prostřednictvím spřátelených institucí. Rádi bychom opět oslovili Knihovnu Václava Havla, ale 

především spolek Evropské hodnoty, v jehož dozorčí radě působí například diplomat Petr Kolář.  

     Další projekt společnosti se týká mecenášů, jeho úkolem je sondovat povědomí o fenoménu daru 

ve společenství, i to, jak dar blahodárně působí – vytváří neviditelná pojiva, díky nimž je společnost 

bohatší.  

     Co se financí týče, jsme odkázáni na dobrovolníky a sponzoři nám v roce 2015 dali pouze dvě 

pětiny ve srovnání s předchozím rokem. Finance byly použity na režii společnosti.   

     Lze konstatovat, že rok 2015 byl pro společnost IPPKID úspěšný, ovšem je nutné ještě více se snažit 

o propagaci projektů – a tím i celé IPPKID.     

 

Martin Soldát  

                                                          předseda správní rady IPPKID 
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ROK 2015 – shrnutí činnosti z pohledu prosince 2015 
 

Únor 2015 – dokončení nahrávání příspěvků projektu Fenomén transformace  

Říjen  2015 vydání sborníku devíti dialogů o proměnách společnosti 

29. 10. 2015 prezentace projektu v Knihovně Václava Havla  

29. 10. 2015 spuštění webové prezentace a zpřístupnění i výstupů: 

 Fenomén transformace 

 Evropa – Evropská unie a Češi v ní 

 Imigranti 

 Hovoří k Vám doktor Joch 

 Hovoří k Vám Mons. Vladimír Hronek  

 

 

Výhled činnosti na rok 2016 
 

     Rok 2016 je rokem kontinuity.  

      Naším cílem je, dále se věnovat tématům, která jsou vlastně opomíjená, redukovaná, ba 

vulgarizovaná.   

     Budeme vděčni za každý dar – ať finanční, nebo nefinanční, abychom mohli realizovat zamýšlené 

projekty a tím i obohacovat veřejný prostor, jehož jsme součástí.     

     Mnoho bylo řečeno, mnoho bylo roztroušeno po sbornících, ale málo integrováno a také žito ...     
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4) ROK 2016  
 

Střednědobý výhled na činnost spolku se skládá z několika samostatných projektů, jejichž anotace 

naleznete níže.  

11. září 2014 při zasedání správní rady byl stanoveny body rozvoje společnosti IPPKID ... 

1) Mecenášství   

 

Garant: Štěpán Wolde 

Období: 2015 - 2016 

Podtémata: dar, sponzorství  ...  

Anotace: Často se setkáváme s otázkou daru, obdarovávání, ovšem ne tak často s mecenášskou 

činností, přestože naše republika měla v minulosti velké mecenáše, tedy lidi, kteří nehleděli jen na 

osobní prospěch a nečekali, co jim poskytnuté peníze přinesou. Později ovšem byla řada mecenášů 

totalitními režimy vyštvána ze země, nebo zničena. Rádi bychom se v projektu o mecenáších a 

mecenášství zaměřili na jeho význam pro otevřenou společnost. Pokud by neexistovali ti, kteří jsou 

schopni se o svůj zisk podělit, společnost je ohrožena v jedné základní hodnotě – a to solidaritě, bez 

níž není svobody. Jsme lidé, kteří sdílí prostor s druhými, a proto je naší povinností slyšet hlasy 

potřebných. Dar, který dáváme, není vynucen zoufalstvím, ale je občanským postojem, jímž 

sdělujeme: jsem člověk. Chceme se alespoň orientačně zeptat naší populace, kolik lidí má podobný 

názor. 

2) Profily osobností 

 

Výstupy: medailonky osobností 

Garant IPPKID: Martin Soldát  

Období: 2015-2016 

Petr Pithart – politolog, právník, bývalý politik – teoretické reflexe   

Roman Joch – politolog, ředitel Občanského institutu.    

 

 

3) Evropa a Evropská unie 

„Evropa nejsou oni, ale MY“ 

Garant IPPKID: Roman Joch  

Podtémata: Kořeny evropské tradice, Evropská unie a regionální partnerství, Evropa a ten druhý, 

Imigrace, budoucnost demokracie ...  

Období: 2015-2020 

Anotace: Naším cílem bude zamyslet se v dialozích, rozhovorech a přednáškách nad otázkami:  

Jak se dá definovat Evropa? Kde jsou její myšlenkové zdroje a kořeny?  
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Kdo to je Evropan a jaká je jeho role? 

K čemu je nám Evropská unie?  

Jsme dostatečně aktivními občany, nebo spíše zastáváme pozici "dobrého vojáka Švejka?"  
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5) Hospodaření za rok 2015 
 

Rok 2014 byl rokem, kdy IPPKID obdržel čtyři dary v celkové sumě 12 295 tisíc korun – a to do 

Štěpána Woldeho a Jaroslavy Soldátové, což je v porovnání s minulým rokem dramatický propad 

související též s ukončení projektu Fenomén transformaci.  

Peníze byly z části vyplaceny převážně na vydání sborníku Dialogy o transformaci  

Cílem je, aby IPPKID hlavně pokryl náklady na korektury, přepis a přitom zůstávala k dispozici rezerva 

pro akutní vydání, například na IT členů či grafické práce 

Finance na účtu k 31. 12. 2015 dosahovaly hodnoty 12.031,83 korun.  

Užíváme služeb m Bank 670100 – 22 09 33 80 87 / 6210 

 

 

Podnik : IPPKID                  UCETNICTVI - ROZVAHA              Strana:   

1 

Obdobi : Rok 2015               ZA PODNIK CELKEM                            

                                                           Datum vyh.: 

29.02.16 

---------------------------------------------------------------------------

----- 

 UCET NAZEV                                      POCATECNI        ZUSTATKY 

KE 

                                                 ZUSTATKY ROKU     KONCI 

OBDOBI 

---------------------------------------------------------------------------

U0126 

                                                                                 

Aktiva:                                                                          

-------                                                                          

 013  Software                                 14 760,00        14 760,00 

 028  Drobný hmotný investiční majetek          1 404,00         1 404,00 

 078  Oprávky k dr.nehm.inv.majetku           -14 760,00       -14 760,00 

 088  Oprávky k drobnému hmotnému invest.maj.   1 404,00        -1 404,00 

 221  Bankovní účty                            34 510,92        12 031,83 

                                              -----------------------------

----- 

      A k t i v a   c e l k e m                34 510,92        12 031,83 

                                                                                 

Pasiva:                                                                          

-------                                                                          

 321  Dodavatelé                                   .               500,00 

 379  Jiné závazky                              9 772,00         9 571,00 

 389  Dohadné účty pasivní                        500,00            .     

 931  Výsledek hospodaření ve schv.řízení      24 238,92        24 238,92 

      HV: Zisk=+,   Ztrata=-                  -22 278,09 
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                                              -----------------------------

----- 

      P a s i v a   c e l k e m                34 510,92        12 031,83 

 

 

Podnik : IPPKID                    UCETNICTVI - VYSLEDOVKA           

Strana:   1 

Obdobi : Rok 2015                      ZA PODNIK CELKEM                          

                                                            Datum vyh.: 

29.02.16 

---------------------------------------------------------------------------

----- 

 UCET NAZEV                                         VYSLEDKY OD                  

                                                   POCATKU ROKU                  

---------------------------------------------------------------------------

U0127 

                                                                                 

Naklady:                                                                         

--------                                                                         

 501  Spotřeba materiálu                                 295,00                  

 512  Cestovné                                           932,00                  

 518  Ostatní služby                                  33 358,00                  

 538  Ostatní daně a poplatky                              2,10                  

 546  Dary                                                .                      

                                              -----------------                  

                                                      34 587,10                  

                                                                                 

Vynosy:                                                                          

-------                                                                          

 644  Úroky                                               14,01                  

 682  Dary                                            12 295,00                  

                                              -----------------                  

                                                      12 309,01                  

                                                                                 

Hospodarsky vysledek:                                                            

---------------------                                                            

      Ztrata                                          22 278,09                  
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Tým IPPKID: 

Martin Soldát - v letech 1998 – 2004 studoval na VŠE Praha, působil jako úředník ve státních 

institucích: ČNB – odbor regulace a dohled nad bankami, dále Ministerstvo financí ČR – daňová 

správa – odbor IT, zpracování dat. Od roku 2004 na volné noze. Zpracoval tato témata: Fenomén 

korupce (2012), Život a dílo profesora Zvolského (2013), Fenomén transformace, který je realizován 

od roku 2010 ve spolupráci s Novou Přítomností, revue Prostor, revue Listy, Československým 

dokumentačním střediskem. Kromě publicistické činnosti též fotografuje. V IPPKID se věnuje 

pořizování dialogů. 

Dialog o projektu Fenomén transformace s Martinem Soldátem. 

Roman Joch - původně lékař, politický analytik, komentátor, vysokoškolský pedagog. Jeho hlavním 

zájmem jsou politické ideologie, které přednáší na CEVRO a VŠE Praha. Díky svým jasným, 

konzervativně orientovaným názorům je terčem četné kritiky. Byl poradcem politických představitelů, 

například Petra Nečase, v minulosti především představitelů ODA. Od roku 2003 je ředitelem 

Občanského institutu, jehož analytikem byl již v devadesátých letech: Napsal: Američtí státníci 

dvacátého století (2001), Proč právě Irák (2003). Podílel se též na mnohých překladech. V IPPKID se 

věnuje ideovému směřování.  

Helena Kašová - od roku 2008 je ředitelkou Československého dokumentačního střediska, o. p. s. 

V minulosti pracovala ve výpočetním středisku Výzkumného ústavu matematických strojů a v Národní 

galerii v Praze, po roce 1989 v neziskovém sektoru - Centrum Franze Kafky a Festival spisovatelů 

Praha. V IPPKID se věnuje jazykovým korekturám.  

Štěpán Wolde – generální ředitel Tv Óčko, manažer projektů IPPKID. 

Ivana Pešková – profesorka českého jazyka a historie. V IPPKID se věnuje jazykovým korekturám. 

 

Bývalí členové 

Dr. Libuše Piherová, prof. Petr Zvolský, Dana Léw  

http://www.ippkid.cz/data/_uploaded/profily/Sold%C3%A1t%20M-dialog.pdf

