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Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Vážení přátelé,
také v roce 2010 jsme se snažili pokračovat v činnosti Nadačního fondu Josefa Luxe, který působí již
deset let. Navazuje na manželův odkaz politika, který kdysi označil za hlavní příčinu všech zásadních
problémů v mezilidských vztazích egoismus. Ten lidi rozděluje a svádí na cesty, kdy se ocitají jeden
proti druhému namísto toho, aby společně problémy řešili.
Ani rok 2010 nepřinesl zásadní kvalitativní posun v této skutečnosti. Z nejvyšších pater politiky k nám
doléhají zvěsti o autoritativních postupech, neprůhledných machinacích s penězi a vzájemných útocích. Sledujeme s rostoucím znepokojením, že jsou na straně občanů tyto projevy přijímány se stále
větší rezignovaností.
Nechceme se k ní připojit a nechceme si zvyknout, ani se znechuceně odvracet. Nenamlouváme si,
že máme sílu na velké změny, ale trochu přispět můžeme. Snažíme se podpořit etickou výchovu na
školách tak, aby připravila na důstojný občanský život ty, kteří jí prošli. Pokoušíme se podpořit solidaritu zdravých s těmi, kteří onemocněli leukémií a jejichž psychickou zátěž je možno odlehčit. V roce
2010 jsme rovněž vyhlásili, a to na rok 2011, další ročník 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.“
Dovolte mi, abych i na tomto místě poděkovala všem, kdo Nadačnímu fondu Josefa Luxe stále
zachovávají přízeň, a to i v době ekonomicky nijak příznivé. Je
to pro nás velkým povzbuzením a ujištěním, že zájem o věci
veřejné, víra v aktivní přístup ke světu a snaha o jeho změnu
k lepšímu jsou nepostradatelné a mají smysl.
Vám všem, kterým se dostane do rukou naše výroční zpráva,
našim dárcům a podporovatelům, i nám všem přeji do budoucna
hodně odhodlání, sil a chuti pouštět se do změn k lepšímu.
Věra Luxová
Předsedkyně
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1. Účel nadačního fondu
1. Podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, rozvoji a ochraně duchovních, etických a kulturních 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 leukémií 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 izolovaně, čímž se účinnost jejich práce snižuje. Chceme napomáhat propojování různých iniciativ, které mají 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 vhodným 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 zodpovědnosti 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.
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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 – je-li správně vedena – může se stát stimulem
růstu lidské zralosti u jejích příjemců. Naše podpůrné programy v této oblasti se zaměří právě tímto
směrem.
Předání Ceny Etického fóra ČR za rok 2009
V Olomouci 5. června 2010 převzala paní Věra Luxová Cenu Etického fóra 2009 za dlouhodobou podporu při zavádění Etické výchovy do škol.
Laudatio k předání Ceny EF Věře Luxové
(Přednesl Jiří Drejnar)
Vážené dámy, vážení pánové, účastníci této konference.
Dovolte mi, abych krátké zamyšlení ke slavnostní chvíli, která nyní nastává, uvedl slovy, která v roce
1938 – tedy před 72 roky – napsal Jan Baťa:
„Všechna období, v nichž se lidé spolu dohadovali, co má býti vykonáno mocí veřejnou a státní a co
občanskou iniciativou, se vyznačovala nejistotou a ochromenou činností. Historie zná období, kdy
stát budoval obrovská díla, jež se však neudržela, protože si stát počínal při jejich budování i správě
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jen vrchnostensky. A byla období, kdy soukromá občanská iniciativa získala celé pevniny, které zase
ztratila, když zanedbala péči o zájmy společné. Občané i státy vykonali největší díla technická i kulturní, kdykoli pracovali společně, s vzájemnou důvěrou a jasně vytýčenými cíli.“
Tato slova, ve kterých autor klade důraz na spolupráci veřejné a státní moci a občanské iniciativy,
jsem si připomněl, když jsme jako občanská iniciativa - občanské sdružení Etické fórum – dosáhli
první, a bez nadsázky prioritní metu, ke které jsme se od vzniku Etického fóra upínali. Stalo se to po
deseti letech houževnatého vyjednávání s „mocí veřejnou a státní“ (řečeno slovy Jana Bati), když
paní ministryně školství svým podpisem koncem roku 2009 schválila zavedení etické výchovy do
vzdělávacího programu základních škol.
Naše desetileté úsilí je korunováno úspěchem, a naše radost je o to větší, že v Opatření ministerstva
je doporučen právě náš výchovný program.
Mohl bych zde nyní uvést jména všech činovníků Etického fóra, kteří jako nadšení bojovníci a bojovnice na příslušných úřadech a při různých konferencích a setkáních po celou dobu ukazovali na
akutní nezbytnost zavedení etické výchovy do škol.
Bylo by však nespravedlivé, kdybychom přihlíželi jenom k těmto oficiálním jednáním a přitom neocenili podporu a úsilí těch, kteří se stejným zaujetím úsilí Etického fóra svým vlivem a nezřídka i prostředky podporovali.
Já osobně považuji za čest a přednost, že nyní v této slavnostní chvíli mohu, vám – účastníkům této
konference, představit statečnou ženu, která jak osobním morálním příkladem, tak i svým vlivem vždy
podporovala myšlenky a cíle Etického fóra. Považuji za čest a přednost, že vám mohu představit paní
Věru Luxovou.
Když na internetovém vyhledavači zadáte její jméno, otevře se vám několik stran odkazů, a když je
budete pečlivě pročítat, tak zjistíte, že ve spojení s jejím jménem se často objevují odkazy na Etické
fórum. A co více? U jejího jména objevíte nejenom odkazy na Etické fórum, ale i přímé citace a definice našeho výchovného programu.
Etické fórum uděluje každý rok Cenu osobnostem, které šíří a podporují etické myšlenky. Když se
na zasedání předsednictva projednávaly návrhy pro udělení Ceny Etického fóra za rok 2009, padlo
jméno paní Věry Luxové a členové předsednictva s tímto návrhem okamžitě vyjádřili svůj souhlas.
Vážená paní Luxová, rád zopakuji to, co jsem zmínil v pozvánce na dnešní konferenci, kterou jsme
Vám poslali. Členové předsednictva vzali v úvahu, že po dobu celých deseti let, které pro naše
sdružení někdy nebyly snadné k přežití, jste stála vždy na naší straně. Vážili jsme si a vážíme Vaší
podpory, kterou jste při realizaci našich projektů projevovala jak vlivem, tak i finančně. A jestliže Vám
dnes udělujeme toto uznání, pak víme, že je to jen malá splátka velkého dluhu.
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2. Přehled činností
Úvod
Nadační fond svoji činnost v roce 2010 v největší míře opětovně směřoval do programu podpory etické výchovy na základních a středních školách. Angažoval se rovněž v oblasti mediálního vzdělávání
podporou cyklu seminářů„ Člověk a média“ a předáním Ceny NFJL „ANO, ANO, NE, NE“ za rok 2009
eticky přínosnému pořadu ČT. Důležitou součástí činnosti pak bylo také vyhledávání a oslovování
možných dárců a sponzorů, kterému se úspěšně věnovala osobně především předsedkyně fondu.
I díky tomu může letos fond dále pokračovat a rozvíjet své základní programy. V roce 2010 vyhlásil
tyto:
2.1 Programy
2.1.1 Program podpory Etické výchovy
V roce 2010 se do soutěže konané v rámci Programu podpory etické výchovy přihlásilo devět škol.
Všechny přihlášené školy naplnily požadovaná kritéria. Kromě těch, které se soutěže zúčastnily již
v předcházejících letech, v tomto roce přibyly i tři nové: Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří a Základní škola Kolín V.
NFJL disponoval pro rok 2010 k rozdělení částkou 105 tis. Kč. Rozhodovat o pořadí spojeném s udělením nadačního příspěvku nebylo snadné. Přihlášené školy by si totiž ocenění zasloužily všechny.
Nakonec bylo správní radou uděleno sedm cen: jedno první, pět druhých a jedno třetí místo.
Věříme, že se nám pro příští rok podaří získat dostatek prostředků, abychom mohli soutěž opakovaně vyhlásit a podpořit případně ještě vyšší počet škol, které se v etické výchově nezištně angažují
pro dobro dětí i celé společnosti.
Hodnoticí kritéria soutěže byla:
• počet žáků školy a procento žáků zapojených v rámci výuky etické výchovy
• rozsah, organizace a kvalita výuky, systematičnost, komplexnost
• speciální vzdělání pedagogů vyučujících tento předmět, preferovány jsou školy, kde ETV vyučuje absolvent-absolventka 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 etické výchovy
6
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• ke kladnému hodnocení přispívá zařazení těchto aplikačních témat:
• finanční inteligence a mediální výchova
• za přednost je považována stručnost a věcnost přihlášky
Oceněné školy:
1. místo
Základní škola Sušice
Komenského 59
324 13 Sušice, okres Klatovy
2. místa
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
Park Petra Bezruče 697
698 01 Veselí nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
5. května 233
403 32 Povrly
Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří
763 33 Štítná nad Vláří 417
Základní škola, Liberec, příspěvková organizace
Na Výběžku 118
460 15 Liberec 15
Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická
Dolákova 555
181 00 Praha 8 – Bohnice
3. místo
Základní škola Kolín V.
Mnichovická 62
280 02 Kolín
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2.1.2 Program podpory edukace pacientů s hemato-onkologickým
onemocněním
V roce 2010 Nadační fond Josefa Luxe pokračoval v podpoře projektu Doprovázení pacientů, organizovaným o.s. Lymfom Help ve spolupráci s I. interní klinikou VFN v Praze.
Projekt Doprovázení pacientů zprostředkovává kontakt novým pacientům s hemato-onkologickým
onemocněním (a jejich blízkým) s proškoleným dobrovolníkem z řad bývalých i současných hematoonkologických pacientů. Možnosti přímé podpory léčeného pacienta jsou v jednorázových či opakovaných setkáních, při nichž dochází ke sdílení prožitků a předávání zkušeností souvisejících s léčbou. Možnosti další podpory jsou v předávání informací týkajících se léčby, diagnostických postupů
a různých vyšetření, dále ve zprostředkování kontaktů na psychologa či sociálního pracovníka.
Projekt doprovázení poskytuje i podporu nepřímou – tj. možnost telefonního kontaktu, internetové
diskuze atd.
V roce 2010 si fungování programu nevyžádalo finanční podporu Nadačního fondu Josefa Luxe.
Pokračování a rozšíření projektu spočívá v zapojení pacientů se závažnými diagnózami v rámci VFN
v Praze. Dále v nabídnutí projektu dalším zdravotnickým zařízením zabývajícím se léčbou hemato –
onkologických onemocnění.
2.2 Některé další aktivity
V roce 2010 pokračoval cyklus konferencí Člověk a média. Jarní konference „ Lobbing v médiích“
byla mimořádná tím, že se v rámci jejího programu konalo první předání Ceny Nadačního fondu
Josefa Luxe za eticky významný mediální počin roku 2009. Z rukou Věry Luxové přebrali Cenu autoři
publicistického cyklu České televize Historie.cs. Podzimní konference „Média mají ´v popisu práce´
spojovat lidi“ se věnovala vztahu médií a Evropské unie. Přednášky, které na konferencích zazněly, jsou zpracovány do sborníku a publikovány na internetových stránkách www.clovek-media.cz.
Základním tématem všech konferencí je poslání medií, jejich uplatňování etických principů a působení v občanské společnosti.
2.2.1 Cena NFJL „ANO, ANO, NE, NE“ za rok 2009
Dne 15.dubna 2010 Publicistický cyklus České televize Historie.cs dostal Cenu Nadačního fondu
Josefa Luxe za rok 2009. Do Centra Mariapoli v pražské Vinoři si ocenění za eticky významný mediální počin přišel vyzvednout dramaturg pořadu Čestmír Franěk, moderátor a hlavní scénárista Vladimír
Kučera a střídající se režiséři - Václav Křístek a Vítězslav Romanov. Cena Nadačního fondu Josefa
Luxe s názvem Ano, Ano, Ne, Ne, kterou představuje umělecká grafika akademického malíře Petra
Štěpána, se letos udělovala poprvé.
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„Bude se vždy udělovat přesrok, protože nadační fond má ještě jednu cenu a tou je Cena Josefa
Luxe. Tyto dvě ceny se budou střídat,“ uvedla předsedkyně nadačního fondu Věra Luxová.
Historie.cs představuje významné okamžiky československých a českých moderních dějin po roce
1918. Vyrábí ho redakce aktuální publicistiky zpravodajství ČT. Správní rada Nadačního fondu Josefa
Luxe ocenila mimo jiné snahu autorů a realizátorů předložit problémy novodobých dějin širším vrstvám obyvatelstva formou srozumitelnou a přitažlivou, která se zároveň dovede vyvarovat bulvárnosti
a laciné líbivosti.
Vladimír Kučera, moderátor a scénarista:
Vladimír Kučera „To je ocenění od občanského sdružení, od občanské společnosti de
facto a to je myslím prostor, do kterého by měly televizní pořady, zejména televizní
pořady veřejné služby, nejvíc zasahovat.“
Podle Věry Luxové nasadil pořad vysokou laťku. „Hlavními kritérii je, aby pořad, výrok
nebo projev měl pravdivost, to znamená, aby se v něm objevila fakta. Dále aby byl s etickým dopadem do společnosti, aby oslovoval co největší širokou veřejnost a samozřejmě nám jde o to, aby tam
byla určitá nestrannost,“ vysvětlila Luxová.
Cena Ano, Ano, Ne, Ne se uděluje 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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2.2.2 Cyklus člověk a média
Konference Člověk a média „ Lobbing v médiích“
„Proč, kdo, jak a za jakou cenu?“
Pod tímto názvem se 15. dubna konala v pražském Centru Mariapoli 16. konference Člověk a média.
Konferenci uspořádalo Hnutí fokoláre ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe, Konrad Adenauer-Stiftung, o.s. Pontes a mezinárodním projektem NetOne.
První letošní konference byla mimořádná tím, že se v rámci jejího programu konalo první předání
Ceny Nadačního fondu Josefa Luxe za eticky významný mediální počin roku 2009. Z rukou Věry
Luxové přebrali cenu autoři publicistického cyklu České televize Historie.cs.
„Lobbing je legitimní nástroj,“ řekl v úvodu konference Hubert Gehring, ředitel českého Konrad Adenauer-Stiftung. Problém je, že je v Česku „příliš ukvapeně“ spojován s korupcí. Třemi přednášejícími,
kteří se věnovali tomuto tématu, byli Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd, Rudolf
Hermann z Neue Zürcher Zeitung a Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt.
„Za 1. republiky neexistovala možnost přeběhlíků, poslanci a senátoři byli odpovědní straně, za kterou byli zvoleni,“ uvedl Jaroslav Šebek. Na české scéně bývalo více než 30 stran, pro vstup do parlamentu neexistovala 5% klausule, utvářely se koalice i „utajené a netransparentní dohody“. Historické
souvislosti nebyly nijak idylické, republiku provázely národnostní a sociální problémy. Na rozdíl od
současnosti však měla každá politická strana své vydavatelství, takže bylo transparentní, o čí názory
jde. Do politické situace zasahoval také Hrad a ti, kdo měli blízko k Masarykovi, později, v menší
míře, k Edvardu Benešovi. Nešlo vždy jen o oficiální linii prezidentské kanceláře, která se prosazovala; Hradu pomáhali také někteří vytipovaní novináři. Později docházelo k jakési vzájemné výměně
informací - v této souvislosti uvedl Jaroslav Šebek Pátečníky (mezi nimi Karla Čapka). Zajímavá byla
také jeho zmínka o článcích, které pod různými pseudonymy psal sám Masaryk. Jak ale řekl, cílem
Hradu byla především „podpora pluralitní demokracie a všeobecných hodnot“.
Ani tato doba se nevyhýbala rozepřím novinářů s politiky, byly též zveřejňovány různé kompromitující materiály, odehrávaly se střety protichůdných politických postojů (například ohledně španělské
občanské války, Durych proti Čapkovi). Při vládní krizi v roce 1929 se střetla snaha po mírné obměně
vlády s prosazováním předčasných voleb, kdy výhra druhé alternativy (zájem Masaryka i ČSL) měla
podle Jaroslava Šebka zajímavý dopad: důsledkem bylo vytvoření široké vládní koalice spolu s konsenzem pravice a levice, což u nás, na rozdíl od jiných zemí, přispělo k udržení demokracie.
Rudolf Hermann zmínil ve vztahu k politickému dění a politikům hostitelské země svoji odlišnou pozici, kterou má jako zahraniční dopisovatel. Díky tomu, jak řekl, pociťuje zájem politiků jen výjimečně.
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„Lobbing“ podle jeho zkušenosti „není černobílá záležitost“, ale „je to neustálé zvažování“, v němž
nakonec rozhoduje „vlastní svědomí“. „Větší nebezpečí“, které ohrožuje nezávislost médií, souvisí
podle něj s nárůstem různých PR agentur a institucí zabývajících se mediální prací, „které líčí realitu,
jak se jim to hodí“. Jde o situaci, kdy instituce, politické subjekty, firmy apod., na rozdíl od médií s klesajícími příjmy či klesajícím personálním obsazením, mají mnohem větší profesionální možnosti. Jak
řekl, není výjimečné, že jimi připravené články novináři převezmou a podepíší svým jménem.
Erik Tabery v ohlédnutí za 90. léty mimo jiné připomněl tehdejší roli médií, jejich „nekritickou podporu“ společenských změn, transformace průmyslu, podnikání. Milníkem se podle něj stal rok 1997,
kdy padla vláda a vyšlo najevo propojení politické strany, některých médií a novinářů s byznysem.
V letech opoziční smlouvy média začala chápat smysl odhalování negativních jevů. Další profesionalizace médií ale probíhala současně s profesionalizací lobbingu a později se „média posouvala
k bulvarizaci“. Za negativní označil to, že „lobbing není regulován“ a že „někteří lobbisté jsou dokonce
asistenty senátorů a poslanců“. Spornou otázkou je pro něj i svázanost médií s reklamou a inzercí.
Média, jak vyplynulo z příspěvků, které zde zazněly, jsou v prvé řadě závislá na kvalitě novinářů - od
ní se odvíjí vztah k případnému lobbingu.
Anna Černá
2.2.3 Cyklus Člověk a média
Konference „Média mají ´v popisu práce´ spojovat lidi“
Nesjednocujeme státy, nýbrž lidi
Tato slova Jeana Monneta, jednoho ze zakladatelů Evropského společenství, se stala spolu s nadpisem „Média mají ´v popisu práce´ spojovat lidi“ podtitulkem pozvánky na 17. konferenci Člověk
a média, věnované vztahu médií a Evropské unie, kterou v říjnu minulého roku pořádalo Hnutí fokoláre a Konrad Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe, o.s. Pontes a mezinárodním projektem NetOne v Centru
Mariapoli v Praze - Vinoři.
Jak se již stalo pravidlem, program konference tvořily tři přednášky, v jejichž
závěru byl ponechán prostor pro diskusi
auditoria s přednášejícími.
Pozvání k přednášce přijali Jan Michal,
vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice, Ondřej Houska,
redaktor zahraniční redakce Radiožurnálu a bývalý zpravodaj Českého roz-
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hlasu v Bruselu u institucí Evropské unie, a Radko Kubičko, vedoucí Redakce analytické publicistiky
a zpráv Českého rozhlasu 6.
První z nich, Jan Michal, považoval za užitečné připomenout
nejprve smysl a poslání Evropské unie - zajistit mír, bezpečnost,
prosperitu a stabilitu, přiměřený ekonomický a sociální rozvoj
a podporu společných evropských hodnot. Ve své rekapitulaci
zmínil i období po roce 1993, kdy unie převážně řešila vlastní
institucionální problémy vyvolané rozšiřováním a otázky spojené se změnami základních smluv, které dnes, po schválení
Lisabonské smlouvy, považuje již za překonané. O to důležitější
je nyní otázka informovanosti občanů, za niž, jak řekl, zodpovídají jednotlivé členské státy. Jedině na základě dobré informovanosti se dá získat podpora lidí. V této souvislosti vyslovil
důležitý postřeh: pokud informace nejsou pravdivé, stávají se
pouhou ideologií. Jan Michal rovněž připomněl úlohu regionálních médií. Zmínil, že právě jimi se
někdy obsah informací posune. „Je třeba překonávat komunikační vzdálenost, aby Evropská unie
navenek komunikovala jedním hlasem.“ Dále hovořil o vnitřní komunikaci s občany, která musí probíhat obousměrně; zde vidí důležitost zpětné vazby, kterou již některá organizační ustanovení umožňují (mimo jiné Eurobarometr). Jak také řekl, „každý občan se může tázat a dostane odpověď, což
někdy funguje lépe než mezi úředníky“. „Míra otevřenosti v EU,“ jak vyslovil, „je velmi vysoká.“
Druhý z přednášejících, Ondřej Houska, přítomným zprostředkoval pohled z druhé strany. Byla to místy kritická slova do
vlastních řad, když se zmiňoval o tom, že čeští novináři neznají reálie Evropské unie, nepřebírají zprávy, které jim připadají
nezajímavé, a opomíjejí informovat i o závažných událostech.
Vyjádřil názor, že Evropská unie je v Česku v podstatě brána
jako součást zahraniční, nikoliv vnitřní politiky. Pokud se hovoří
o některých událostech, jde často - zhodnotil kriticky - o dvě
extrémní polohy: buď o „adoraci EU“ nebo o zkratkovité „Brusel je zlo“. Není-li slyšet diskuse ani mezi politiky (s výjimkou
Václava Klause), tak média nad unijními tématy rovněž diskusi
neotvírají. Česká média podle něj nepomáhají formulovat „český zájem v EU“, i když se na unijní půdě „odehrává bitva o každé euro“. Česká média, řekl, ještě
tak možná „nálepkují, kdo je euroskeptik“ a podobně. Jako příklad nezájmu médií o unijní témata
uvedl, že z důležitého jednání evropských ministrů financí, které se týkalo krize, nebyl žádný mediální
výstup nejen v Česku, ale ani v některých dalších státech. Z jeho slov, která na konferenci zazněla,

12

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100

Výroční zpráva 2010

zmiňme ještě jeho nesouhlas s názorem, že u nás je příliš malý mediální trh, aby se na něm uplatnil
seriózní deník. Jako příklad uvedl mnohem menší Irsko, kde podle něj kvalitní média nechybí.
Poslední z přenášejících, Radko Kubičko, zaujal
ve srovnání s oběma předchůdci k tématu odlišný
přístup. Jeho slova do jisté míry reflektovala obecné názory na smysl existence Evropské unie a s tím
souvisící politické a občanské postoje. Z jeho slov
by bylo možno vyvodit alarmující závěr: pokud
u nás není zájem o evropské politické reálie a lidé je
neznají a ani seriózní média jim nevěnují dostatečnou pozornost, je třeba apelovat na obě strany. Zodpovědný občanský přístup vyžaduje aktivně vyhledávat informace a od úlohy jejich zprostředkování by
se média neměla odvracet ani tehdy, nezvyšuje-li to
sledovanost.
Anna Černá
2.2.4 Hudební podvečer Hemže 2010
V neděli 10. října 2010 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně
tradiční, již desátý benefiční koncert.
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Během programu koncertu Hemže 2010 vystoupila Pavla
Kopecká Bartoníková, členka divadelního orchestru Státního
divadla v Brně, a její hosté. V mariánském kostelíku zazněla
barokní duchovní hudba v komorním obsazení Pavla Kopecká
- Bartoníková harfa, Hana Bartoníková hoboj, Pavlína Jelínková
violoncello a Libor Bartoník anglický roh. Připravili si pro posluchače skladby G.F.Händela, J.S.Bacha, G.Ph.Telemanna a L.
Cherubiniho. Mezi vzácnými hosty jsem mohla přivítat pana
kardinála Miloslava Vlka, člena čestného výboru nadačního
fondu, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimíra
Dernera, místostarostu Chocně Pavla Brokeše a další příznivce
a sponzory Nadačního fondu Josefa Luxe. Výtěžek jubilejního,
již desátého benefičního koncertu, činil 10 970 Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy
na základních a středních školách. Všem dárcům i touto cestou děkuji.
Věra Luxová

3. Přehled o nadačních darech
3.1. Finanční nadační dary
dárce

částka v Kč

dárce

částka v Kč

100 000

Novotná Marie

7 000

AB-EFEKT Praha

50 000

Klička Václav

5 000

ABQ Agency Praha

50 000

Toppischová Miriam

5 000

Dotace Jihomoravského kraje

50 000

Chýlková Vlasta

2 000

TRANS-TECHNIK

50 000

Brýdl Miroslav

1 000

Šilar Petr

15 000

Dvořáková Helena

1 000

Šuda Jaroslav

10 000

Marek Petr

1 000

Město Choceň

8 000

Petrof Jan

1 000

Soukup Jan

1 000

Nadace Zdeňka Bakaly

14
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3.2. Nefinanční dary
Daniela Kopecká Dako Ústí nad Orlicí

bezplatné poskytnutí
ekonomických služeb

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 výrobky-občerstvení Hemže

Hana Bartoníková

bezplatné účinkování na

Pavla Kopecká-Bartoníková

benefičním koncertě Hemže

Pavlína Jelínková
Libor Bartoník
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 kulturně společenských akcích. Děkujeme také – nám někdy i neznámým – obětavým pomocníkům
a dárcům.
4. Přehled o poskytnutých příspěvcích
subjekt

výše nadačního příspěvku v Kč

Program podpory etické výchovy
ZŠ Sušice

20 000

Církevní ZŠ ve Veselí nad Moravou

15 000

ZŠ a MŠ Povrly

15 000

Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

15 000

ZŠ Liberec, příspěvková organizace

15 000

Církevní ZŠ logopedická Don Bosco Praha

15 000

Základní škola Kolín V.

10 000

Z obdržených zpráv o využití nadačních příspěvků vyplývá, že podpořené subjekty použily poskytnuté prostředky ve shodě s našimi i svými cíli.
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5. Účetní závěrka – výsledky
a) Majetek fondu k 31.12.2010 v Kč
z toho: hmotný majetek:
finanční majetek:

513 986
99 979
414 007

b) Výsledky hospodaření za rok 2010 v Kč
NÁKLADY
tisk (výroční zpráva, hlavičkový papír)
dary – nadační příspěvky

19 250
105 000

ceny – grafické listy, dopisní papíry, údržba domény
poplatky banky

17 034
1 948

NÁKLADY CELKEM

143 232

VÝNOSY
příjmy z koncertu

10 970

ostatní mimořádné příjmy

299 000

přijaté úroky

34

dotace – Město Choceň, Jihomoravský kraj

58 000

VÝNOSY CELKEM

368 004

VÝSLEDEK

224 772

5.1. Zhodnocení základních údajů účetní závěrky
Účetní uzávěrka 2010 zobrazuje skutečnost, že se v tomto roce fondu podařilo po delší době dosáhnout kladného výsledku hospodaření. Došlo tedy ke splnění jednoho z jeho prioritních cílů, který vždy
podstatně podmiňuje další působení. Je ovšem nutné přiznat, že kladný výsledek byl dosažen i díky
podstatně menšímu objemu poskytnutých nadačních příspěvků oproti minulým letům.
Fond poskytl v roce 2010 na podporu vybraných aktivit nadační příspěvky v celkové výši 105 tis. Kč.
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Jeho příjmy pak činily cca 368 tis. Kč. Pokud by se i v následujícím období podařilo zajistit stejnou
úroveň příjmů, je reálný předpoklad, že fond bude opět schopen poskytovat podporu v dřívějším
rozsahu, tj. cca okolo 200 - 300 tis.
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, obdobně jako v minulých letech cca 25 732 Kč, což
je 24,5%. Jsou v něm však zahrnuty i náklady na zajištění fondem podporovaných akcí. Vzhledem
k podstatně nižšímu objemu poskytnuté podpory, z důvodu nižších příjmů fondu v předchozích obdobích, však procento nákladů oproti minulým letům výrazně vzrostlo. Výdaje na vlastní správu fondu
jsou však díky bezplatné práci všech členů SR i nadále velmi nízké.

6. Výňatek ze zprávy revizora
Na základě kontroly předložených dokladů a přezkoumání účetní závěrky za rok 2010 konstatuji,
že nadační fond aktivně naplňoval svůj účel a vyvíjel v roce 2010 svou činnost zcela v souladu se
zákonem o nadacích a nadačních fondech, nadační listinou, statutem nadačního fondu a ostatními
právními předpisy.

7. Záměry Nadačního fondu Josefa Luxe pro rok 2010
Fond bude nadále pokračovat v realizaci svých priorit prostřednictvím již osvědčených, dlouhodobých
programů. Ukázaly se totiž jako účinná pomoc a jsou odbornou i širší veřejností vysoce oceňovány. Nadále však pro nás zůstává důležitým úkolem oslovování a získávání nových dárců, aby bylo
možné zachovat potřebnou úroveň podpory. Věříme, že podporované aktivity si ji pro svůj přínos
společnosti i jednotlivcům plně zaslouží.
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