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Vážení přátelé,
stejně jako v roce předcházejícím tak i v roce 2009 doléhala na naši zemi hospodářská krize, k níž 
se ovšem přidružila krize politická. Vláda padla v době, kdy Česká republika předsedala Evropské 
unii, dohoda politických stran na podzimním termínu předčasných voleb, které měly napjatou si
tuaci v zemi ukončit, nebyla naplněna. Předvolební boj politických stran se přenesl do parlamentu, 
kde probíhají permanentní střety a obstrukce, které diskreditují demokratickou politiku a znechucují 
veřejnost.
Netřeba zdůrazňovat, že nás tato situace trápí a znepokojuje. Nadační fond Josefa Luxe vznikl před 
devíti lety proto, aby podporoval dorozumění mezi lidmi, slušnost a respekt v jednání a ohledupl
nost ve všech sférách veřejného života. Snažíme se šířit tyto myšlenky a modely chování tak, jak 
dokážeme. A jsme velmi vděčni všem, kteří s námi tyto snahy sdílejí, projevují o ně zájem a podporují 
je.
Náš program podpory etické výchovy si už získal tradici a příznivce, podobně jako každoroční pod
zimní koncert v kostele na Hemžích. Novinkou letos bylo vyhlášení Ceny Josefa Luxe za originální 
badatelskou odbornou práci v oborech historie, politologie a sociologie na téma „Transformace české 
společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti“. Chtěla bych zvlášť poděkovat všem 
vysokoškolským pedagogům, kteří nám pomohli radou při přípravě soutěže a kteří se ujali práce 
porotců.
V letošním roce se také uskutečnilo přátelské setkání členů 
čestného výboru se členy správní rady NFJL. Děkuji všem, kteří 
se ho zúčastnili a přednesli nám svá doporučení a náměty, velmi 
cenné pro naši práci.
A konečně bych ráda poděkovala všem dárcům, kteří v obecně 
nelehké ekonomické situaci věnovali našemu fondu příspěvky 
a projevili tak podporu našemu úsilí.
Dovoluji si popřát jim a nám všem lepší a příznivější rok 2010.

Věra Luxová
předsedkyně

Úvodní slovo předsedkyně správní rady



2

Nadační fond Josefa Luxe

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100

Základní údaje o fondu

Název:  Nadační fond Josefa Luxe

Zřizovatelé:  Věra Luxová (manželka Josefa Luxe)
 Josef Lux (syn Josefa Luxe)

Sídlo fondu: Dvořisko 37, Choceň 565 01

IČO: 25 95 11 65
DIČ: CZ259 511 65

Bankovní spojení: číslo účtu u KB: 86  0651200217/0100

Internet: http://www.fondlux.cz/
Email: info@fondlux.cz

Vznik: 18. 4. 2001

Čestný výbor: Václav Havel
 Miloslav Vlk
 Dagmar Burešová
 Zuzana Roithová
 Jiří Grygar
 Jan Kalvoda
 Vladimír Mlynář

Správní rada:
Předsedkyně: Věra Luxová
Členové: Josef Lux ml.
 Jan Šimáček
 Eva Rolečková
 Irena Sargánková
 Miloslav Kotek
 Jiří Poláček
 
Revizor: Václav Klička



3

Výroční zpráva 2009

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100

1. Podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, rozvoji a ochraně duchovních, etických a kul
turních hodnot. Přednostně budou podporovány aktivity usilující o:

vytváření přátelských vztahů a vztahů spolupráce mezi skupinami i mezi jednotlivci, které • 
umožňují odstraňování bariér bránících snahám o dosažení společného dobra
důstojné postavení společenských menšin a respektování jejich osobitosti ze strany většiny• 
rozvíjení občanské odpovědnosti za veřejné věci a posilování občanské společnosti• 
rozvoj dovedností a znalostí napomáhajících orientaci v oblasti informací a jejich hodnocení• 
odpovědnost při šíření informací• 
etickou výchovu• 

2. Osvěta a poskytování podpory aktivitám duchovní, psychologické a jiné pomoci nemocným leuké
mií a jejich blízkým.

Jak chápeme cíle fondu

Uzavřenost do sebe a partikularismus zájmů jsou smutným dědictvím minulosti. Chceme podporovat 
iniciativy pomáhající skupinám i jednotlivcům otevírat se, vycházet z úzkého okruhu svého světa 
a probouzet v sobě konstruktivní zájem o veřejné věci.
Již existují snahy různých skupin, kterým jde upřímně o dobro společnosti, ale často působí izolova
ně, čímž se účinnost jejich práce snižuje. Chceme napomáhat propojování různých iniciativ, které ma
jí podobné zaměření, aby synergickým působením docházelo ke zvyšování účinnosti jejich práce.
Budeme podporovat úsilí o prosazování pozitivních hodnot v politice, které jdou napříč politickým 
spektrem a přispívají ke kultivaci naší politické scény.
Xenofobie je rovněž jedním z trpkých dědictví naší minulé uzavřenosti. Menšiny byly odjakživa vhod
ným objektem, který sehrával roli obětního beránka odvádějícího pozornost od skutečných problémů 
společnosti. Jde nám o posilování vědomí základní rovnosti všech lidí bez ohledu na jejich rasovou 
a náboženskou či jinou příslušnost.
Stále větší výzvou se stává multikulturní charakter současného světa. Budeme proto podporovat 
programy rozvíjející dialog mezi různými náboženstvími a kulturami a jejich poznávání v různých 
prostředích.
Naše demokracie je stále velmi křehká i pro malou osobní iniciativu občanů a chybějící pocit zodpo
vědnosti za věci kolem nás. Silné a odborně fundované instituce občanské společnosti mohou být 
pomocí při řešení tohoto problému. Mohou se zároveň stát partnerem státních orgánů při řešení řady 
specifických otázek, týkajících se např. určitých skupin obyvatelstva.
Chceme napomáhat tomu, aby docházelo k růstu spolupráce mezi státem a občanskou společností 
a vytrácel se pocit konkurence, který je k oboustranné škodě.

1. Účel nadačního fondu
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Občanské instituce jsou důležité i proto, že rozvíjením principu subsidiarity mohou nejen posilovat 
sebevědomí občanů ve vztahu ke státu, ale i šetřit prostředky státního rozpočtu.
Chceme napomáhat růstu spolupráce mezi státem a církvemi jakožto významnými nositeli kulturní 
identity našeho národa.
Současný rozvoj informatiky přináší informační zahlcení. Dnes je zcela evidentní, že bez průpravy, jak 
informace vyhodnotit, a bez schopnosti je rozlišit se vystavujeme dezorientaci, případně i manipulaci. 
Studium práce s informacemi se stane jednou z největších vzdělávacích priorit budoucnosti. U nás je 
tato oblast dosud neoraným polem, a proto budeme podporovat iniciativy zlepšující tuto situaci.
Informační rozvoj přináší i problémy etické. V době globalizace může nesprávná informace vědomě 
či nevědomě vyslaná do informační sítě způsobit velké škody materiálního i duchovního charakteru. 
Proto se zaměříme na programy výchovy k odpovědnosti při šíření informací.
Považujeme za důležité, aby etická výchova na školách směřovala k zakotvení mladého člověka 
v transcendentálních hodnotách. Nechceme se smířit s relativizací morálky, v níž spočívá nebezpečí 
nejen pro demokracii, ale i riziko, že dojde k přerušení kontinuity celé naší civilizace. Proto je podpora 
programů etické výchovy jednou z našich významných priorit.
Onemocnění leukémií je doprovázeno psychickou zátěží, která ohrožuje psychickou rovnováhu nejen 
pacienta, ale i jeho rodinného společenství. Psychologická a duchovní podpora nemocného a jeho 
blízkých je stejně důležitá jako léčba samotná a – jeli správně vedena – může se stát stimulem 
růstu lidské zralosti u jejích příjemců. Naše podpůrné programy v této oblasti se zaměří právě tímto 
směrem.

Setkání správní rady a čestného výboru

Václav Havel: Činnost fondu považuji v této době za mimořádně důležitou

Slavnostní setkání správní rady a čestné
ho výboru Nadačního fondu Josefa Luxe 
se uskutečnilo 5. června 2009 v Tyršově 
domě na Malé Straně v Praze. Zasedání 
se zúčastnil prezident Václav Havel, přišli 
i Zuzana Roithová, Vladimír Mlynář a pro
fesor Jan Sokol. Věra Luxová, předsed
kyně správní rady NFJL, seznámila hosty 
s aktivitami fondu a s jeho dalšími plány, 
týkajícími se programů na podporu etické 
výchovy ve školách, mediální výchovy či 
programu péče o nemocné leukémií. 
Na závěr představila soutěž o Cenu JoseSetkání správní rady a čestného výboru
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fa Luxe pro vysokoškoláky a doktorandy s 
tématem Transformace české společnosti 
po roce 1989 a rozvoj demokracie do sou
časnosti. Odevzdané práce bude posuzo
vat odborná porota, jejímž předsedou je 
prof. Jan Sokol. „Činnost fondu považuji 
v této době za mimořádně důležitou, vyhlá
šená soutěž o studentskou práci na to pou
kazuje“, řekl Václav Havel. „Oceňuji práci, 
která není nápadná, ale pro společnost vel
mi důležitá,“ zdůraznil Vladimír Mlynář, který 
vzpomněl na Josefa Luxe jako na člověka, 

který nefňukal, ale něco dělal a něco tu po sobě zanechal. „Svým životem vnesl do politiky prvek 
člověčenství,“ řekla Věra Luxová.

Představitelé čestného výboru se zajímali o detaily činnosti fondu, ale hovořilo se i o věcech, které 
hýbou společností, a samozřejmě i o politice. Bylo těsně před eurovolbami a v neformální debatě si 
všichni sdělovali odhady a očekávání. Zuzana Roithová zmínila mnoho praktických zkušeností z pro
vozu bruselských institucí. Václav Havel zalitoval, že chystané programové prohlášení nové vlády se 
výrazněji nehlásí k myšlence obrany lidských práv. Přibližně dvouhodinová přátelská diskuse končila 
slibně: započatá spolupráce musí pokračovat v duchu skromnosti, neokázalosti a ohleduplnosti.

2. Přehled činností

Úvod 
Nadační fond svoji činnost v roce 2009 nadále rozvíjel a finanční podporu v největší míře směřoval do 
programu podpory etické výchovy na základních a středních školách. V programu mediální výchovy 
podpořil cyklus konferencí „Člověk a média“ a vyhlásil soutěž o Cenu Josefa Luxe. V rámci progra
mu péče o nemocné leukémií nadační fond podpořil občanská sdružení, která se věnují setkávání 
pacientů s hematoonkologickým onemocněním a poskytují jim informační servis a orientaci v mož
nostech sociální a duchovní podpory. 
Dne 31. března 2009 vyhlásil programy podpory v těchto oblastech:
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2.1 Programy

2.1.1 Program podpory etické výchovy

V roce 2009 se do soutěže přihlásilo osm škol. Školy z Prostějova, Letohradu, Sušice a Prahy se 
věnují výuce EtV systematicky již několik let a jsou v této oblasti vzorové. Úrovní výuky se jim letos 
vyrovnala základní škola z Liberce a přiblížila škola z Ústí nad Labem – Povrly. Hodná ocenění je 
však i snaha ostatních škol o zavádění a rozšiřování této speciální výuky a nových metod. Všechny 
přihlášené školy naplnily zadávací kritéria soutěže. Za velmi přínosné pokládáme v této oblasti úsilí 
školy z Lanškrouna, kde se výuku snaží obohatit o prvky EtV také v podmínkách učiliště. Vzhledem 
k současným finančním možnostem se NFJL letos rozhodl rozdělit mezi školy 120 000 Kč a ocenit 
všech 8 přihlášených škol. V rámci soutěže tak udělil dvě první místa, čtyři druhá a dvě třetí místa.

Hodnoticí kritéria soutěže byla:

procento žáků zapojených v rámci výuky etické výchovy• 
rozsah, organizace a kvalita výuky, systematičnost, komplexnost• 
speciální vzdělání pedagogů vyučujících tento předmět• 
preferovány budou školy, kde EtV vyučuje absolvent/ka akreditovaného kurzu výuky EtV podle • 
prof. Roberta Roche Olivara a Mgr. Ladislava Lencze, pořádaného EF ČR
provázanost etické výchovy s ostatními předměty• 
informovanost a spolupráce celého pedagogického sboru v rámci cílů výuky EtV• 

Oceněné školy:

1. místa

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově
Komenského 17
796 01 Prostějov

Základní škola Sušice
Komenského 59
324 13 Sušice, okres Klatovy

2. místa

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Václavské náměstí 1
561 51 Letohrad
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Základní škola, Liberec Na Výběžku
Na Výběžku 118 
460 15 Liberec 15

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická 
Dolákova 555
181 00 Praha 8 – Bohnice

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem
5. května 233
403 32 Povrly

3. místa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Kollárova 445
563 01 Lanškroun

Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí
Školní 606
687 62 Dolní Němčí

Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže Programu podpory EtV Nadačního fondu 
Josefa Luxe proběhlo 15. 9. 2009 v budově úřadu Královéhradeckého kraje. Vyhlášení bylo pořádá
no ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, a to za účasti jeho nejvyšších představitelů. V letošním 
roce bylo oceněno celkem osm středních a základních škol z celé ČR. Nadační fond jim rozdělil 
částku 120 000 Kč.

V rámci slavnostního vyhlášení udělil hejtman Bc. 
Lubomír Franc předsedkyni NFJL Věře Luxové za 
její dlouholeté úsilí v oblasti rozvoje etického vědo
mí Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého 
kraje.
Po ukončení slavnostní části programu následo
valo setkání  seminář s asi 40 řediteli škol Králo
véhradeckého kraje, kteří projevili zájem více se 
dozvědět o možnostech etické výchovy na školách. 
Nabídkou jim byly vynikající přednášky dvou před
ních českých odborníků: Mgr. Ing. Marie Novákové 
a PhDr. Pavla Vacka, Ph.D. a vystoupení ředitelek 
a ředitele úspěšných škol. Ti svým kolegům předa

Věra Luxová a ředitel Cyrilometodějského gym
názia v Prostějově Mgr. Jaroslav Fidrmuc
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li cenné zkušenosti a praktické poznatky 
z výuky. Adresována jim byla i nabídka Etic
kého fóra ČR  dotovaného kurzu EtV pro 
pedagogy. Na tento kurz mohou navíc školy 
v rámci nedávno schváleného projektu ještě 
získat od Královéhradeckého kraje finanční 
podporu ve výši 50% kurzovného.

2.1.2 Program podpory edukace pacientů s hemato-onkologickým 
onemocněním

Program byl vyhlášen ve snaze podpořit zlepšení informovanosti pacientů s hematoonkologickým 
onemocněním a jejich blízkých. Do programu se mohly přihlásit subjekty systematicky pracující na 
zlepšování informovanosti pacientů s hematoonkologickou malignitou a jejich blízkých. Zlepšení 
informovanosti mělo být zaměřeno na informace o podstatě onemocnění, diagnostice a léčbě, dále 
zlepšení informovanosti a orientace v možnostech sociální a duchovní podpory. Další možností bylo 
zlepšení informovanosti prostřednictvím kontaktů na pacientská sdružení a aktivní účast či organizo
vání vlastních seminářů a setkání pro pacienty. 

Předpokládaná činnost ke zlepšení edukace pacientů:

vysvětlování konkrétních dotazů souvisejících s onemocněním, diagnostickým postupem • 
a léčbou
edukace nemocných v otázkách ošetřovatelské domácí péče• 
zprostředkování kontaktů na pacientské organizace• 
organizování setkání pacientů a seminářů pro pacienty a jejich blízké• 
shromažďování a předávání informačních materiálů o jednotlivých chorobách, vyšetřeních • 
a léčebných postupech
vlastní publikační činnost vedoucí ke zlepšení informovanosti• 
informace o možnostech získání různých pomůcek, o dietách, rehabilitaci• 
„sociální servis“ pro nemocné a jejich blízké• 

Zleva stojící: náměstek hejtmana Ing. V. Derner, 
hejtman Královéhradeckého kraje Bc. L. Franc, Věra 
Luxová a zástupci oceněných škol
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Kritéria hodnocení:

počet pracovníků zapojených do projektu• 
počet pacientů zapojených do programu • 
aktivní činnost pro zlepšení edukace (vydávání vlastních informačních materiálů, pořádání • 
setkání pacientů…)
aktivní spolupráce s ostatními subjekty• 
přehlednost a komplexnost projektu• 

Cílem programu je zlepšení informovanosti pacientů a jejich blízkých vedoucí k aktivnějšímu zapojení 
do procesu léčby náročného onemocnění. Dalším cílem je systematické zlepšování psychologické, 
duchovní i sociální podpory pacientů a jejich blízkých.

Vyhodnocení programu:

K 30.11. 2009 byl vyhodnocen „Program podpory edukace pacientů s hematoonkologickým one
mocněním“ vyhlášený pro rok 2009. Do programu se přihlásily tři neziskové organizace, které byly 
ohodnoceny stejnou částkou.

Občanské sdružení Diagnóza CML získává nadační dar 20 000 Kč na pokračování programu „Edu
kace pacientů, jak žít s chronickým onemocněním“.

Občanské sdružení LYMFOM HELP získává nadační dar 20 000 Kč na nákup a distribuci informační 
příručky „Průvodce pacienta onkologickou léčbou“ a na podporu odborných přednášek pro pacienty 
s maligním lymfomem při příležitosti setkání pacientů v Hradci Králové.

Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice získává nadační dar 20 000 Kč na projekt „Edukace rodin
ných příslušníků v péči o nevyléčitelně nemocného“.

O.s. Diagnóza CML pracuje na podpoře pacientů s onemocněním chronickou myeloidní leukémií 
a jejich rodinných příslušníků. Nabízí široké spektrum podpory, pořádá pacientská setkání, provozuje 
internetový portál, publikuje a významně přispívá ke zlepšení komunikace mezi pacienty a lékaři. Za 
občanským sdružením stojí v první řadě mnoho práce paní Jany Pelouchové. 
O.s. Lymfom Help sdružuje pacienty s maligním lymfomem. Sdružení pořádá pacientská setkání, pro
vozuje internetový portál, několikrát ročně vydává Bulletin. O.s. realizuje projekt Doprovázení pacien
tů s maligním lymfomem. Cílem projektu je podpora pacientů v akutní fázi onemocnění – doprovázeči 
jsou vyškolení bývalí pacienti či jejich blízcí.
V roce 2009 jsme podpořili projekt „Edukace rodinných příslušníků v péči o nevyléčitelně nemocné
ho“, který realizuje Hospic Jana N. Neumanna v Prachaticích. Projekt si klade za cíl edukovat rodinné 
příslušníky nevyléčitelně nemocných pacientů a umožňuje tak těmto pacientům odejít v domácím 
prostředí v kruhu nejbližších.
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V roce 2009 byla podpora směřována k neziskovým organizacím a jejich konkrétním projektům. 
V tomto směru budeme pokračovat i v příštích letech. 

2.2 Některé další aktivity

V roce 2009 pokračoval cyklus konferencí Člověk a média. Jarní konference se věnovala komunitním 
webům a fenoménu poslední doby – sociálním sítím. Podzimní konference „Kam jsme došli?“ reka
pitulovala vývoj médií v letech 19892009. Přednášky, které na konferencích zazněly, jsou zpraco
vány do sborníku a publikovány na internetových stránkách www.clovekamedia.cz. Základním téma
tem všech konferencí je poslání médií, uplatňování etických principů v mediální oblasti a působení 
v občanské společnosti.
Novinkou bylo vyhlášení Ceny Josefa Luxe za originální badatelskou odbornou práci na téma Trans
formace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti.

2.2.1 Cena Josefa Luxe 2009

Ve čtvrtek 17. prosince 2009 se v Císařském sále pražského Karolina uskutečnilo slavnostní 
předání Ceny Josefa Luxe. 

Cena Josefa Luxe byla vyhlášena poprvé pro rok 2009 jako soutěž 
originálních badatelských odborných prací z oborů historie, polito
logie nebo sociologie pro vysokoškolské studenty a doktorandy na 
téma Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj 
demokracie do současnosti. 

Práce se mohly zaměřit na složitost přechodu k demokracii vzhledem 
k utváření etických, duchovních, sociálních a ekonomických pravidel 
a hodnotových kritérií. Dále na vytváření pluralitního stranického 
systému v 90. letech minulého století a na postupnou krystalizaci tří 
základních proudů – konzervativně liberálního, sociálně demokra
tického a křesťansko demokratického, jež se staly ideovou oporou 
obnovené demokracie v českých poměrech. 

V neposlední řadě vhodným tématem mohl být rozvoj občanské spo
lečnosti ve všech jejích dimenzích a vztah mezi občanskou sférou 
a politikou. K tomu patří též vzájemná komunikace politických stran 
a komunikace mezi politickými stranami a veřejností, jakož i realizace 
politických teorií v praxi. Zaměřit se bylo možno i na specifické spo

lečenské a politické fenomény jako je veřejné mínění a důvěra občanů v politické instituce. K tématu 
patřila i mediální reflexe politických záměrů a kroků a jejich etický rozměr, role P. R. v politice ČR po 
roce 1989 a proces formování společenského vědomí. 

Cena Josefa Luxe 2009 ve 
formě skleněné plastiky od 
Marka Trizuljaka
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Do soutěže přihlásili autoři osm prací.

Práce hodnotili tito porotci:

Předseda poroty:
Jan Sokol (FHS UK) 
Členové poroty:
Vladimíra Dvořáková (FMV VŠE), Petr Příhoda (2. LF UK), Jaroslav Šebek (HÚ AV ČR), Ivan Šedivý 
(ředitel MÚ AV ČR), Milan Znoj (FF UK) 

Cenu Josefa Luxe 2009 získal:

Vladimír Hanáček (FFUK) za bakalářskou prá
ci Komparace českých pravicových stran: ODA 
a KDS na počátku 90. let (hledání prostoru uve
dených stran). Cenou je skleněná plastika od 
Marka Trizuljaka a příspěvek NFJL 40 000 Kč. 

Porota rozhodla udělit také cenu za pozoruhod
ný příspěvek k teorii volebních systémů, kterou 
dokázal autor tvořivým způsobem využít při hod
nocení diskusí o volební reformě, jež probíhala 
v Občanském fóru na počátku 90. let. Tuto cenu 

získal Jakub Charvát (FFUK) za práci Jaký volební systém pro nové demokracie? Současně získal 
příspěvek NFJL ve výši 10 000 Kč. 

Slavnostní vyhlášení zahájila předsedkyně nadačního fondu Věra Luxová. Představila činnost a cíle 
fondu, který založila spolu se synem Josefem. Do soutěže vyhlášené k 10. výročí úmrtí Josefa Luxe 
se přihlásilo osm studentů a absolventů. „Všechny přihlášené práce byly velmi kvalitní, samozřejmě 
měly svoje slabší místa, přesto je můžu označit za výborné,“ řekl profesor Jan Sokol, který předsedal 
porotě. 

Vítězná práce se zabývala komparací českých pravicových stran ODA a KDS na počátku 90. let 
a Vladimír Hanáček ji napsal jako svou bakalářskou práci. Porota na ní ocenila především podrobné 
popsání politického dění po revoluci a celkově práci ohodnotila jako mimořádnou. „Tuto myšlenku 
jsem vnímal jako silné bakalářské téma a nedávná historie mě zajímá,“ komentoval výběr tématu 
sám autor. Mladý student získal finanční prémii 40 000 Kč a skleněnou plastiku, kterou vytvořil Marek 
Trizuljak. Plastika „Jákobův žebřík“ znázorňuje nejen odpoutání od věcí pozemských, ale i hledání 
souvislostí a smyslu života. 

Milan Znoj, Věra Luxová, Vladimír Hanáček
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Předávání se dále účastnili člen poroty Milan Znoj z FFUK, organizátorka Ceny Josefa Luxe Eva 
Rolečková a člen Nadačního fondu Josefa Luxe Miloslav Kotek.

2.2.2 Cyklus člověk a média 

Konference „Komunitní weby. Šance? Nebezpečí? Globální přátelství?“

Tak zněl název 14. konference „Člověk a média“, která se konala 16. dubna v pražském Centru Ma
riapoli v PrazeVinoři a byla věnována fenoménu poslední doby – sociálním sítím.

Negativní dopady komunitních webů hodnotila pohledem klinického psychologa a soudního znalce
„Jsem nadšený milovník a uživatel moderních informačních technologií, zejména internetu, ale ze 
své praxe soudního znalce z oboru sexuologie a klinické psychologie musím i varovat. Dnes sexuální 
delikvent nečeká s lízátky před školou, ale sedí u počítače a loví hlavně na internetových seznam
kách. Chycení oběti v této síti je jen otázka jeho šikovnosti a investovaného času.“ Takto komentoval 
svoji zkušenost PhDr. Slavomil Hubálek, soudní znalec z oboru klinické psychologie a sexuologie. 
„Velká část děvčat, jejichž případy řeším, si problémy přivodila vlastními stránkami, kterými na sebe 
poutala pozornost. Je známé, že Praha je největším výrobcem evropské pornografie. Tisíce děvčat 
jsou oslovované pozváním na casting: ´Nechceš jít za pět set na odpoledne jako modelka?´ Pak 
obvykle následuje: ´Nechceš nafotit plavky?´ A potom: ´A nechtěla by sis vydělat dva tisíce na fotkách 
bez plavek?´ Toto pak už může představovat jen krůček k drogám…“ Uvedl také varující čísla: „Naše 
děti sedí denně u obrazovky déle, než je evropský průměr, který představuje 3 hodiny. V České 
republice je to již 3 hodiny 45 minut. Tato doba se často používá jako míra toho, jak jsou děti frustro
vané. Nezapomeňte, že v Praze je více než polovina dětí z rozvedených rodin. Prakticky všechny, se 
kterými pracuji, do této skupiny patří. A nejhůř jsou na tom jedináčci.“ 
Rodičům ještě vzkázal: „I když někteří kolegové tvrdí, že i u dětí je třeba respektovat listovní tajem
ství, já osobně radím kontrolu. Do osmnácti za ně máme zodpovědnost. Že počítači nerozumíme? 
Když je třeba, naučí se i devadesátiletí lidé objednat si po internetu nákup, léky, úklid…“ 
Svůj příspěvek Slavomil Hubálek uzavřel výstižným příkladem: „Bill Gates, zakladatel Microsoftu, 
s velkou přísností dovoluje svým dětem sedět u počítače jen hodinu denně. Asi ví proč.“

Pozadí sociálních sítí
RNDr. Tomáš Svoboda, odborník na komunikační a informační technologie, představil téma veče
ra jako profesně zdatný technik, „vyrostlý“ z fascinace detaily překotně se rozvíjejícího oboru. Ve 
svém příspěvku upozornil na fakt, že jedinec prostřednictvím internetových sociálních sítí vstupuje do 
nepřestavitelně zaplněného prostoru. „Člověk umí udržovat vztahy a orientovat se v množině zhruba 
50–200 lidí, to je množství, které je pro něj ještě komunitou. Internet se však v tomto smyslu chová 
spíše jako dav, největší v historii, a my máme velký problém se v něm orientovat.“ 
Pak stručně představil příklady sociálních sítí. Ke sdílení fotografií slouží platforma Flickr nebo rajče.
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net, pro sebeprezentaci a sdílení nejrůznějších osobních informací je Facebook, Orkut či signály.cz. 
Síť profesionálních kontaktů umožňuje udržovat LinkedIn. Posílení již existujících osobních vztahů 
podporuje například server Spolužáci.cz. K navazování vztahů s novými lidmi, s již výše zmíněnými 
riziky, slouží různé seznamky. Hovořil též o riziku patologické záměny skutečného života za pouhý 
virtuální. 
„Lidská pozornost je to nejcennější, co lze získat  proto největší mediální podporu mají weby, na kte
rých se dá vydělat reklamou. Myslím si však, že skutečný život na internetu je v malých komunitách, 
které někdy můžou vznikat i na velkých davových portálech, často však pomocí nějakých amatér
ských prostředků. Tam může kvést velmi zajímavý život.“

Rozjezd komunitního portálu „signály.cz“ 
V posledním příspěvku popsal P. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež při České biskupské kon
ferenci, rozjezd úspěšného portálu katolické mládeže „signály.cz“. „Když za mnou v roce 2006 přišli 
mladí lidé s nápadem předělat náš web na komunitní, nic jsem o tom nevěděl.“ „Než jsme tuto aktivitu 
rozjeli, navštěvovalo v roce 2002 naše webové stránky, koncipované jako nástěnka akcí, zhruba 20 
lidí za týden. V roce 2004 jsme je povýšili na magazín a návštěvnost stoupla asi na 120 týdně. V roce 
2007 jsme „signály.cz“ otevřeli jako aktivní prostor pro mladé. Nyní je navštíví přibližně 8000 lidí 
každý den.“ Když ten poutavý příběh úspěšného projektu P. Zatloukal vyprávěl, napadlo mě, že to je 
mimo jiné mimořádný příklad dobře uchopené role kněze. Úspěch nevznikl díky jeho vynalézavosti 
a manažerským schopnostem, ale tím, že poskytl silnou oporu mladým k tomu, aby oni sami mohli 
stavět.

Karel Diblík

2.2.3 Cyklus Člověk a média

Konference „Kam jsme došli?“
Letošní podzimní, v pořadí již 15. konference se pod názvem „Kam jsme došli?“ zaměřila na reka
pitulaci vývoje médií v letech 1989 až 2009. Konferenci uspořádalo Hnutí fokoláre a Konrad Ade
nauerStiftung ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe, o.s. Pontes a mezinárodním projek
tem NetOne. 
Na konferenci se svými příspěvky vystoupili korespondent německého listu „Die Welt“ Hans Jőrg 
Schmidt, vedoucí poradců předsedy vlády Vladimír Mlynář a Daniel Raus, šéfredaktor redakce ná
boženského vysílání Českého rozhlasu. Zatímco první příspěvek díky pohledu novináře z prostředí 
zavedené demokracie umožnil posluchačům srovnání s úrovní našich médií a nevyhýbal se ani otáz
kám, které jsou globálně obecnějším jevem, zajímavý pohled z nitra polistopadového vývoje zpro
středkoval ze své zkušenosti novináře i politika Vladimír Mlynář. Třetí přednášející Daniel Raus pak 
okruh tématu rozšířil na problematiku náboženského vysílání veřejnoprávním médiem.
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Svoboda médií a vnitřní svoboda novinářů
Hans Jőrg Schmidt zmínil v úvodu svého příspěvku o svo
bodě médií a vnitřní svobodě novinářů vlastní zkušenost ze 
setkání s východoněmeckými novináři, kteří tehdy s bezvý
hradnou poslušností zveřejňovali pouze to, co jim bylo pře
dem „předepsáno“. Toto poohlédnutí připomnělo přítomným 
náročnost proměny, kterou musela podstoupit i česká média. 
Zajímavý pohled uvedl Hans Jőrg Schmidt k tématu mediální 
svobody v souvislosti s uveřejněním karikatur, dotýkajících se 
islámu. I když svoboda tisku nemá v kompetenci posuzovat 
a rozlišovat kvalitu, neměla by znamenat ztrátu odpovědnosti 
novináře. 
V souvislosti s odpovědností mediálních pracovníků se zmínil 
také o ohrožení, kterým je propojení tlaků ze strany nejrůznějších public relations agentur, lobbyistic
kých skupin apod. Dalším vlivem ohrožujícím kvalitu novinářské práce je nedostatek času, celkové 
zhoršování pracovních podmínek a tlak na zvyšování zisku. To jsou některé ze současných globál
nějších problémů, které dnes podle něho média ohrožují.
Obranou před degradací novinářské práce je zvyšování kvality, kterou vidí především v důkladnější 
práci s informacemi. Dalším problémem, ohrožujícím úroveň médií, je jejich bulvarizace. Jako příklad 
stírání rozdílu mezi bulvárními a seriózními novinami uvedl jeden český seriózní deník, který dal na 
titulní straně prostor „Superstar“. Taková věc by podle něho nebyla v německém tisku zatím možná. 

Etapy vývoje médií v porevolučním období
Druhý přednášející Vladimír Mlynář uvedl svoji řeč nejprve doznáním, že pozvání přijal hlavně „z úcty 
k paní Věře a z úcty k dílu Josefa Luxe“. Ve vlastní úvaze nad uplynulými dvaceti lety rozdělil nejprve 
celé období do pěti různých etap. První z nich (do roku 1991) označil za dobu revolučního nadšení, 
další (do roku 1993) za dobu servilní podpory nového režimu. Jako negativní jev z této doby pak zmí
nil neoprávněnou kritiku Josefa Luxe, který podle něj patřil mezi ty, „co to nespravedlivě schytávali od 
mnohých médií“, i když kritičnost vůči politikům a vládě začala až později. Novináři se však chovali, 
jak řekl, v těchto letech ještě seriózně a pro jejich práci platil určitý étos. Za zlomové období považu
je nástup televize Nova, která představuje počátek bulvarizace a preferování komerce. Zahraniční 
vlastníci českých médií na jedné straně přinesli žádoucí nezávislost, na druhé jednali s mentalitou 
běžného podnikání. Podle některých názorů zahraniční majitelé nesledují obsah, protože nerozumí 
řeči, a tak zde médiím prochází to, co by jim jinde neprošlo. 
Období od roku 2002 až do dneška zařadil do poslední etapy, v níž se stává hlavní mediální hodnotou 
rychlost a forma nabývá zkratkovitosti. Novináři tím, jak události zprostředkovávají, mohou nebez
pečně manipulovat a vyvolávat u lidí falešnou představu, že jsou informováni o všem, co se událo. 
Jde o „virtuální mediální realitu“, pro kterou použil termín Václava Bělohradského „mezisvět“. Dopad 

Daniel Raus a Veronika Sedláčková
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zkreslující reality, ať už záměrné nebo způsobené povrchní prací či neznalostí problematiky, je podle 
něho dnes mnohem větší, protože informace jsou předávány nesrovnatelně většímu počtu lidí. 
Česko je, jak také řekl, příliš malá země, malé mediální prostředí, a tudíž má i menší počet nároč
ných čtenářů (zhruba 7% populace). Tato nízká poptávka je první příčinou toho, proč u nás neexistují 
kvalitní deníky. Druhou příčinou je otázka kvality novinářů a „fatální generační propad“  chybí gene
race, která by byla mladším vzorem. Třetí příčinu spatřuje v tom, že neexistuje kvalitní samosprávná 
organizace, kde by se vedla vnitřní diskuse o tom, co je ještě únosné a etické, a která by sloužila 
k samoočistě novinářů. Tuto službu podle něho nemůže vykonávat nikdo zvenku, žádný stát nebo 
jakákoli vnější instituce, jen samotní novináři. Kritické ohlédnutí po stavu dnešních médií přirovnal 
k biblickému příběhu – „jsme uprostřed pouště, odléváme zlaté tele, nemáme ještě za sebou čty
řicetileté putování…“ Za model novinářské práce označil americká média, kde je dnes také „trend 
jednovětých zpráv“, ale vedle nich jsou pro čtenáře k dispozici „rozsáhlé, důkladně zpracované, téma 
rozvádějící texty“. 
V následné diskusi řekl zajímavý názor na fenomén „mediální kampaně“. Vyjádřil se v tom smyslu, že 
když čte o nějaké kauze vícekrát, „je mu ta vlna podezřelá“. V této souvislosti se znovu vrátil ke kva
litě zpracování zpráv, s níž měl sám špatnou zkušenost jako politik během svého soudního procesu 
(ve kterém byl nakonec zproštěn celého obvinění – pozn. red.). Nikdo v médiích tehdy neinformoval 
o jeho kauze správně, ani když to bylo v jeho prospěch. „To mě sblížilo s Josefem Luxem,“ řekl. Nezá
jem médií o závažná témata nebo povrchní přístup k nim považuje za fatální chybu současnosti.

Přístup novináře k náboženským otázkám
Hlavní téma příspěvku Daniela Rause se především týkalo jeho současné práce šéfredaktora redak
ce náboženského vysílání Českého rozhlasu. 
Na úvod zmínil zajímavý průzkum, co lidé od Českého rozhlasu očekávají. Žebříček těchto přání 
zahajovala předpověď počasí, následovaly regionální zprávy, zprávy z domova, písničky na přání, 
zprávy ze světa, na devatenáctém místě se umístil sport a náboženské vysílání se umístilo až na 
pětatřicátém, posledním místě. 
Nicméně, jak řekl, „ve světové novinářské obci“ se dnes 
diskutují „tři velké otázky“: otázka „infotainmentu“1, „Citizen 
journalismus“ neboli „občanské žurnalistiky“2 a to, zda a jak 
by mělo náboženství patřit do veřejných, obecně zaměřených 
médií, když náboženská sféra disponuje vlastními, komunit
ními médii.
Zlomovou roli v hledání odpovědi na poslední z otázek pak 
podle něj sehrálo 11. září. Nejde ale jen, jak uvedl, o otázky 
spojené s nábožensky motivovaným terorismem, jde vlast
ně o „základní ideový princip“. „Člověk je bytost náboženská 

Vladimír Mlynář
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a politická“ a „náboženská dimenze existuje, ať chceme nebo ne.“ Ani 
potlačením nezmizí, ale může transformovat do pseudonáboženské 
formy. „Komunismus vše zredukoval na horizontální rovinu, ale sám 
nabral kurz vertikální“ a totéž platí pro diktátorské režimy typu Mao 
Cetunga, Pol Pota či Kim Irsena. 
To, že i v Česku může být náboženská tématika žádaná, doložil na prů
zkumu posluchačů Radiožurnálu, ve kterém se vysílání Náboženského 
týdeníku umístilo překvapivě dobře. Aby bylo náboženské vysílání se 
zájmem sledováno, nesmí „kázat“, být „propagandou s nějakým cílem“ 
a nesmí být prezentováno „jakýmkoli klišé“.3

Následná diskuse se věnovala i problematice islámu a otázce jeho 
spojení s terorismem. Daniel Raus vysvětlil rozdíly interpretace mezi 
krajní polohou liberálních a konzervativních médií, v jejichž mezích 

probíhá ve světových médiích diskuse. „Liberální média oddělují náboženství a terorismus“, kdežto 
konzervativní média se domnívají, že „každý, kdo vyznává islám, skončí jako terorista“. Sám souhla
sí s míněním Paula Marshalla4, který na otázku, zda „vede islám k násilí“, odpovídá otázkou „jaký 
islám“? O tutéž otázku podle něj jde i v diskusi o stavbě brněnské mešity. Islám je jinak strukturovaný 
než křesťanství a na tyto otázky nemohou odpovídat novináři. To jsou témata, která podle něj patří 
do veřejnoprávních médií a která dnes posluchače náboženského vysílání nejvíc zajímají. Dalších 
témat, která by posluchače zaujala, lze podle něj nalézt také dost.

Anna Černá
______________
1 Druh zpravodajství, které podřizuje výběr témat a jejich zpracování účelu vyvolat emoce a pobavit. 
2 Stále více médií po celém světě se do výroby zpravodajství snaží zapojit své čtenáře, diváky, respek

tive posluchače, aby se sami stali autory zpráv, což je díky moderní technice čím dál jednodušší. 
Tento fenomén u našich západních sousedů pojmenovali „občanská žurnalistika“. 

3 Též poznamenal, že za klišé považuje i mínění, že česká společnost je ateistická. Lidí, hlásících 
se k nějaké církvi, je, jak uvedl, v české společnosti stále nesrovnatelně víc než členů či příznivců 
jednotlivých politických stran. (Podle sčítání v roce 2001 se hlásilo více než 2,7 mil. lidí ke katolické 
církvi a více než 0,5 mil. k ostatním církvím)

4 Religionista z Hudsonova institutu – Centra pro náboženskou svobodu ve Washingtonu. 

2.2.4 Vyhlášení Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého 
kraje

9. 7. 2009 byl v Hradci Králové slavnostně vyhlášen Projekt podpory etického vzdělávání Královéhra
deckého kraje pro období 2009 – 2012. Ten byl pak v průběhu roku ještě aktualizován a rozšířen. Byla 
jím završena mnohaletá spolupráce KHK s Etickým fórem ČR a Nadačním fondem Josefa Luxe. Sou

Korespondent Die Welt 
Hans Jőrg Schmidt
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částí programu byly odborné přednášky, seminář a tisková konference. V jeho rámci předal vedoucí 
katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty UHK PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Věře Luxové 
a Mgr. Janu Šimáčkovi písemné ocenění fakulty za jejich dlouholetou finanční, organizační a osvěto
vou pomoc prostřednictvím Nadačního fondu Josefa Luxe aktivitám v oblasti etické výchovy.

2.2.5 Hudební podvečer Hemže 2009

V neděli 4. října se uskutečnil již tradiční Hudební podvečer Hemže 2009, který uspořádal 
Nadační fond Josefa Luxe. 

Ve zcela zaplněném kostele zazněla na úvod varhanní variace známé lurdské Mariánské písně 
v podání Jana Fajfra. Hlavním účinkujícím byl však Jiří Pavlica, 
který v komorní podobě uvedl skladby Hradišťanu. Vystoupili 
i jeho hosté, Josef Fojta na klávesy a perkuse a zpěvem koncert 
ozdobila Vendula Pančuchová.

V nádherném prostředí chrámu Nanebevzetí Panny Marie na 
Hemžích u Chocně zaznělo známé Ave Maria a dále písně Hra
dišťanu jako Modlitba za vodu, Kamínek, Chvíle a Stále jsou naši 
mrtví s námi.Texty písní Jana Skácela provokovaly k zamyšlení 
nad naším směřováním a podtrhovaly neměnné pravdy o životě 
a smrti. Jako výzva zněla jásavá slova písně Haleluja, která při
pomněla čas, to nejdražší, co je nám dáno, abychom svůj život 
žili v plnosti.

Výtěžek benefičního koncertu činil 
28 000Kč. Ráda bych proto i touto 
cestou poděkovala účinkujícím a všem 
sponzorům a příznivcům nadačního fon
du, bez nichž by nemohl uskutečňovat 
své cíle a financovat potřebné projekty. 
Mezi mnoha vzácnými hosty jsem ten
tokrát mohla přivítat i pana kardinála 
Miloslava Vlka, člena čestného výboru 
fondu, který před zahájením koncertu 
oslovil posluchače osobní vzpomínkou 
na mého manžela Josefa Luxe. 

Věra Luxová
Zaplněný kostel na Hemžích

Jiří Pavlica 
a Vendula Pančuchová
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Vzpomínka kard. Miloslava Vlka

Letos prožíváme řadu významných kulatých výročí, v civilní sféře i v oblasti církevní. Při nedávné 
návštěvě papeže Benedikta XVI. jsme si je připomínali... V neděli 4. října na Hemžích u Chocně si 
hudebním podvečerem přátelé Josefa Luxe připomínali 10 let od jeho odchodu do nového života. 
Toto výročí nebylo zatím připomínáno v souvislosti s většími výročími, která slavíme. Já se domní
vám, že je zapotřebí zasadit vzpomínku na Josefa Luxe do širších souvislostí: do naší současné 
společensko politické situace i do poselství papežovy návštěvy. Naše současná situace je plodem 
toho, že politici do své veřejné činnosti nevstupovali vybaveni potřebnými důležitými hodnotovými 
zásadami, se kterými do politiky vstupoval Josef Lux, vybaven i silnou duchovní zkušeností z doby 
komunismu. Do veřejného života nepřicházel, aby udělal kariéru, ale aby sloužil a pracoval pro dobro 
společnosti s plným osobním nasazením a láskou. On totiž uvěřil v lásku jako důležitou hnací sílu 
nejen osobního života, ale i jako základu rozvoje společnosti. S tím vstupoval do politiky...

V uplynulých dnech své návštěvy nám Benedikt XVI. přinesl poselství své poslední encykliky „Láska 
v pravdě“ a vyzýval věřící k tomu, aby nejprve udělali zkušenost s evangeliem a jeho pravdou a pak 
tuto osobní zkušenost vnášeli i do společnosti, do veřejných záležitostí, do politiky.
S touto zkušeností a pravdou prožíval Josef Lux svůj osobní a rodinný život a před 20 lety vstupoval 
i do veřejného politického života. A tak je konkrétním příkladem toho, co papež od křesťanů ve své 
encyklice žádá, i ukázkou, jak je to možné uskutečňovat ve veřejném životě. 

S vděčnou vzpomínkou kard. Miloslav Vlk 

2.2.6 Cena NFJL „ANO, ANO, NE, NE“

SR se rozhodla každým druhým rokem udílet Cenu Nadačního fondu Josefa Luxe „ANO, ANO, NE, 
NE“ za eticky významný mediální počin v ČR. Toto ocenění může získat jednotlivec, organizace či 
kolektiv za pořad, článek, projev nebo i výrok. Při oceňování budou preferovány především hodnotné 
mediální počiny veřejných představitelů  osobností. 

Správní rada bude cenu udělovat na základě těchto kritérií:
pravdivost (analýz i reflexí cílených na příčiny jevů, solidnost interpretace faktů)
věcnost (argumenty místo manipulace) 
nestrannost (neideologičnost)
odvážnost (ve směřování k podstatě, neužívání klišé a blábolů)
závažnost a aktuálnost tématu (politický rozměr)
přítomnost etických konsekvencí
dosah (schopnost oslovení dostatečně široké skupiny)
celkový etický přínos (jako souhrn uplatnění předcházejících bodů)
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3. Přehled o nadačních darech

Cena se skládá z písemného ocenění obsahujícího zdůvodnění a uměleckého předmětu. Bude 
udělována na jaře roku následujícího po hodnoceném období. Poprvé bude cena udělena za rok 
2009.

3.1. Finanční nadační dary

dárce částka v Kč
ABQ Agency Praha 50 000
Kassayová Františka 25 000
Martin Bendík 20 000
Váhalová Zdeňka 15 000
Město Choceň 10 000
IMEXPEN s.r.o. 5 000
Línek Roman 5 000
Macela Slávek 5 000
Novotná Marie 5 000 
Šilar Petr 5 000
Toppischová Miriam 5 000
Farnost Vysoké Mýto 2 500
Horál Pavel 2 000
Chýlek Stanislav 2 000
Kučera Jan 2 000
Cepák Josef 1 100 
Brýdl Miroslav 1 000
Dvořáková Helena 1 000
Jílek Josef 1 000
Petrof Jan 1 000



20

Nadační fond Josefa Luxe

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100

3.2. Nefinanční dary

Daniela Kopecká Dako Ústí nad Orlicí bezplatné poskytnutí 
ekonomických služeb

Královéhradecký kraj poskytnutí prostor a občerstvení při slavnost
ním předání cen EtV

Vlastimil Bartoš Grantis s.r.o.Ústí nad Orlicí tisk za režijní náklady
ACTIVE 24 s.r.o. Praha sponzorování virtuálního serveru internetové 

prezentace
Jan Lux aktualizace internetových stránek
Pekařství Lifka Choceň pekařské výrobkyobčerstvení Hemže
Jiří Pavlica a hosté Hradišťanu bezplatné účinkování na benefičním koncertě 

Hemže

Naše poděkování patří drobnějším dárcům i těm, kteří přispěli mnohdy nemalou částkou v rámci 
benefičních akcí. Děkujeme veřejným představitelům a všem, kdo nás podpořili svou účastí při kul
turně společenských akcích. Děkujeme také – nám někdy i neznámým – obětavým pomocníkům 
a dárcům.
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4. Přehled o poskytnutých příspěvcích

subjekt výše nadačního příspěvku

Program podpory etické výchovy
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov 20 000
ZŠ Sušice 20 000
Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. 15 000
ZŠ Na Výběžku Liberec 15 000
Církevní ZŠ logopedická Don Bosco Praha 15 000
ZŠ a MŠ Povrly 15 000
SOŠ a SOU Lanškroun 10 000
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 10 000

Program podpory edukace pacientů s hemato-onkologickým 
onemocněním
Diagnóza CML o.s. Praha 20 000
Lymfom Help o.s. Praha 20 000
Hospic Prachatice 20 000

Cena Josefa Luxe
Hanáček Vladimír 40 000
Charvát Jakub 10 000

Ostatní subjekty
Trialog o.s.Brno 50 000
Křižovatka o.s. Příchovice 50 000
Sdružení Jedlová Deštné v Orlických horách 50 000
Dlaň životu o.s. Moravská Ostrava 5 000

Z obdržených zpráv o využití nadačních příspěvků vyplývá, že podpořené subjekty použily poskytnu
té prostředky ve shodě s našimi i svými cíli.
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5. Účetní závěrka – výsledky 

 a)  Majetek fondu k 31.12.2009 v Kč  300 404
  z toho: hmotný majetek:  99 979
  finanční majetek:  200 425

 b) Výsledky hospodaření za rok 2009 v Kč

NÁKLADY
tisk (výroční zpráva, hlavičkový papír) 18 564
dary – nadační příspěvky 392 000
náklady na zajištění akcí – hudba Hemže 11 470
ostatní finanční a provozní náklady 5 883
NÁKLADY CELKEM 427 917

VÝNOSY
příjmy z koncertu  28 015
ostatní mimořádné příjmy 163 666
VÝNOSY CELKEM 191 681

VÝSLEDEK 236 236

5.1. Zhodnocení základních údajů účetní závěrky

Účetní uzávěrka 2009 zobrazuje trend, který na straně nákladů dokladuje rostoucí aktivity, avšak na 
straně výnosů klesající potenciál na financování činnosti.
Fond poskytl v roce 2009 na podporu vybraných aktivit nadační příspěvky v celkové výši 392 tis. 
Kč, zatímco jeho příjmy činily pouze 191 tis. Kč. Tento trend je nutné změnit a zajistit vyrovnanější 
hospodaření. 
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6. Výňatek ze zprávy revizora

7. Záměry Nadačního fondu Josefa Luxe pro rok 2010

5.2. Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu

Procento nákladů na správu fondu v relaci k poskytnutým nadačním příspěvkům, stanovené na max. 
35 %, nebylo překročeno. Skutečné čerpání činilo 35 917 Kč, což je 9,12 %. Jsou v něm zahrnuty 
i náklady na zajištění pořádaných akcí. Výdaje na vlastní správu fondu jsou díky bezplatné práci 
všech členů SR i nadále zanedbatelné.

Na základě kontroly předložených dokladů a přezkoumání účetní závěrky za rok 2009 konstatuji, že 
nadační fond aktivně naplňoval svůj účel a vyvíjel v roce 2009 svou činnost zcela v souladu se záko
nem, nadační listinou, statutem nadačního fondu a ostatními právními předpisy.

Nadační fond bude i v roce 2010 pokračovat ve všech vyhlášených programech podpory: etické 
výchovy na základních a středních školách a pacientských organizací nemocných leukémií. V jarních 
měsících bude udělena Cena Nadačního fondu Josefa Luxe za eticky přínosný mediální počin v roce 
2009. Tradičně se v říjnu uskuteční benefiční koncert na Hemžích u Chocně. Vzhledem k postup
nému poklesu příjmů oproti předcházejícím obdobím (jak vyplývá z účetní uzávěrky) vidíme jako 
důležité zaměřit se více i směrem k získávání nových finančních zdrojů. Věříme, že i v této oblasti 
objevíme existující rezervy a nebudeme muset naši činnost redukovat. 



www.fondlux.cz

Tisk Grantis, Ústí nad Orlicí


