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Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Vážení přátelé,
když jsem přemýšlela o tomto úvodním slovu k výroční zprávě Nadačního fondu Josefa Luxe za rok
2012, nahlédla jsem do zpráv předchozích. Od roku 2008 se má slova nesla v posmutnělém duchu:
krize, obavy lidí z budoucnosti, prohlubující se úbytek slušnosti v politice a ve veřejném životě vůbec.
Asi bych tak mohla pokračovat i letos, a když se za loňským rokem ohlížím, důvodů by se možná
našlo i víc než loni.
Chci se však pokusit hledat motivaci pro činnost fondu i jinde než v obraně před tím, co se nám
ve společnosti nelíbí. I když sdělovací prostředky s takovými zprávami šetří a věnují jim spíše jen
noticky, občas je objevíme: Někdo nasadil život, aby zachránil jiný, věnoval úsilí pro záchranu kulturní hodnoty, stará se o starého či nemocného člověka, pečuje o opuštěné děti… Každý z nás zná
z bezprostředního okolí řadu dobrých lidí, na které je spolehnutí a nenapadne je, aby se ptali, co za
to. Jsou to ti, kteří se pravdě ani lásce nevysmívají, ale čerpají z nich sílu pro smysluplný život.
O tyto lidi se opíráme, abychom mohli skromnými silami přispívat k prohlubování úcty mezi lidmi,
podpoře obětavosti, nezištnosti a nesobeckosti tak, jak si to manžel přál, když označoval za příčinu
všeho zla ve světě lidský egoismus.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří takové postoje sdílejí a dříve než na sebe myslí na ty, kteří jejich
pomoc potřebují. Děkuji všem, kteří v minulém roce naše snahy podpořili a dovoluji si vyjádřit naději,
že nám zachovají přízeň i v roce dalším.

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 ze 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 transcendentních 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.

2. Přehled činností
Nadační fond pokračoval i v roce 2012 ve svých hlavních prioritách: programu podpory etické výchovy na základních a středních školách, angažování v oblasti mediálního vzdělávání podporou cyklu
seminářů „Člověk a média“ i vyhlášením Ceny Josefa Luxe pro rok 2013.
V dubnu udělil Cenu Nadačního fondu Josefa Luxe a v říjnu uspořádal další z řady benefičních
koncertů na Hemžích. To vše by nebylo možné bez získávání nadačních darů, kterému se nejvíce
osobně věnovala předsedkyně fondu. V roce 2012 vyhlásil tyto programy:
2.1 Programy
2.1.1 Program podpory Etické výchovy
V roce 2012 se do tohoto programu, koncipovaného jako soutěž, přihlásil od jeho vzniku v roce 2001
doposud nejvyšší počet škol - 24. Potěšitelný byl nejenom jejich počet, avšak i pozorovatelné zvý4
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šení kvality výuky EtV, která je dnes u soutěžících často již jednou z priorit. Oproti situaci před deseti
lety je to značný pokrok. Tehdy EtV pronikala do škol většinou pouze z aktivity jednotlivých učitelů,
absolventů kurzů pořádaných EF ČR, kteří o její prosazení na škole museli často doslova bojovat.
Vyvrcholením programu bylo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže EtV a předávání ocenění. To se
již tradičně uskutečnilo v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Tentokrát se konalo ve čtvrtek 27. 9. 2012 v sálu zastupitelstva krajského úřadu. Ocenění školám předávali náměstek hejtmana - gestor projektu etického vzdělávání - ing. Vladimír Derner, předsedkyně Nadačního
fondu Josefa Luxe Věra Luxová a děkan Pedagogické fakulty UHK doc. Pavel Vacek.
Ocenění byla předávána společně v rámci krajského i celorepublikového programu. Krajský program
je každoročně vyhlašován Radou KHK, celorepublikový program vyhlašuje Nadační fond Josefa
Luxe. Obě instituce dlouhodobě spolupracují a koordinují vzájemnou pomoc tak, aby školy z Královéhradeckého kraje měly možnost získat podporu z obou programů, a to bez zbytečné administrativní
zátěže.
Do obou soutěží se přihlásil doposud rekordní počet 26 škol z celé ČR, 13 z nich do krajské, 24 do
celorepublikové. V obou zmíněných programech získalo tentokrát ocenění 22 škol. V krajském programu jich bylo oceněno 13 a byla mezi ně rozdělena částka 265 000 Kč. Nadační fond Josefa Luxe
potom podpořil celkem 18 škol z 24 přihlášených částkou 225 000 Kč. V obou programech tak bylo
mezi školy rozděleno takřka půl milionu Kč.
Po předání ocenění následoval seminář s přednáškou doc. Pavla Vacka, děkana Pedagogické fakulty
UHK a vystoupení vybraných zástupců oceněných škol, kteří předali ostatním účastníkům své zkušenosti s realizací výuky etické výchovy.
Moderně vedená etická výchova není ani dnes na školách rozšířena tak, jak by bylo žádoucí a potřebné. Přesto, jistě i díky dlouholetému úsilí a spolupráci uvedených institucí, se situace postupně
mění k lepšímu.
Hodnotící kritéria soutěže byla:
• počet žáků školy a procento žáků zapojených v rámci výuky etické výchovy
• zařazení etické výchovy do školského vzdělávacího programu (ŠVP), rozsah, organizace
a kvalita výuky, systematičnost, komplexnost, informovanost a spolupráce celého pedagogického sboru v rámci cílů výuky etické výchovy, provázanost etické výchovy s ostatními předměty, zřízení funkce školního koordinátora EtV
• speciální vzdělání pedagogů vyučujících tento předmět, preferovány budou školy, kde EtV
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•
•
•
•

vyučuje absolvent-absolventka akreditovaného kurzu výuky EtV podle prof. Roberta Roche
Olivara a Mgr. Ladislava Lencze, pořádaného EF ČR a ty, které mají proškolený celý/část
učitelského sboru v základních tématech etické výchovy
ke kladnému hodnocení přispěje také využívání výukové pomůcky Rubikon
zapojení žáků do organizace akcí jak v rámci školy, tak i aktivit mimo školu (ve prospěch
obce a jejich obyvatel, sociálních, zdravotních, volnočasových zařízení a aktivit) apod.
ke kladnému hodnocení přispěje zařazení těchto aplikačních témat: finanční inteligence
a mediální výchova
za přednost bude považována stručnost a věcnost přihlášky

Pavel Vacek, Věra Luxová, Vladimír Derner a Jan Šimáček
Oceněné školy:
1. místo
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola
Prostějov
Základní škola a Mateřská škola Povrly
okres Ústí nad Labem
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
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2. místo
Základní škola Kolín V
Mnichovická 62
Základní škola Náchod – Plhov
Příkopy 1186
Základní škola a Mateřská škola Smidary
okres Hradec Králové
3. místo
Základní škola svaté Voršily v Olomouci
Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Základní škola Mozaika
o.p.s. Rychnov nad Kněžnou
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové, Štefánikova 549
Dětský domov se školou a základní škola
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7
Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace
Gymnázium Jihlava
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
Nová Paka, Kumburská 740
Základní škola a Mateřská škola
Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací
Základní škola, Broumov
Hradební 244, okres Náchod
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Základní škola Podharť
Dvůr Králové n.L.
Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16

Zástupci oceněných škol
2.2 Konference, ceny a další aktivity
2.2.1 Cena NFJL „ANO, ANO, NE, NE“ za rok 2011
Ve čtvrtek 19. dubna 2012 v pražském Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1) během konference
z cyklu Člověk a média předala Věra Luxová, předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Josefa
Luxe Cenu nadačního fondu Josefa Luxe „ANO,ANO,NE,NE“ za mediální počin roku 2011 Tomáši
Němečkovi a Václavu Drchalovi za vedení přílohy Lidových novin Právo a Justice. Příloha je věnovaná problematice práva, justice a soudnictví a je určená jak profesionálům práva, tak i běžným
čtenářům se zájmem o právo. Přináší aktuální informace z oblasti práva, rozhovory, komentáře, ale
i starší kauzy. Začala vycházet v lednu 2011.
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Správní rada NFJL uděluje Cenu Nadačního fondu Josefa Luxe „ANO, ANO, NE, NE“ za eticky významný mediální počin v ČR a uděluje ji jednou za dva roky. V roce 2010 jako první obdržel tuto cenu
za mediální počin roku 2009 publicistický cyklus České televize Historie.cs.
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)
závažnost a aktuálnost tématu (politický rozměr)
přítomnost etických konsekvencí
dosah (schopnost oslovení dostatečně široké skupiny)
celkový etický přínos (jako souhrn uplatnění předcházejících bodů)
Správní rada své letošní rozhodnutí zdůvodnila takto: Již v roce 1994 vystoupil Josef Lux na schůzce
vládní koalice v Kolodějích se zásadním varováním před rozevírajícími se nůžkami mezi rychlou ekonomickou transformací a pomalejší či dokonce pokulhávající transformací mimoekonomických sfér,
především právní, sociální a vzdělávací oblasti. Nedostatečná harmonizace vývoje transformace pak
skutečně vedla k chybám, které vyústily v dnešní společenskopolitickou situaci, kde bývají často
relativizovány hodnoty jako spravedlnost, morálka či odpovědnost, tedy hodnoty, jejichž podporu
a ochranu má Nadační fond Josefa Luxe ve svém programu a jež považuje pro zdravou společnost
za nezbytné. Nadační fond Josefa Luxe se proto rozhodl udělit cenu „ANO, ANO, NE, NE“ za mediální počin roku 2011 redaktorům Lidových novin Tomáši Němečkovi a Václavu Drchalovi, kteří se v příloze Lidových novin Právo a Justice snaží přispět ke zlepšení právního povědomí v České republice
a také ke zlepšení obecného vnímání pojmu spravedlnosti, neboť kroky ke zdokonalení právní kultury
lze považovat zároveň za kroky ke kultivaci demokratického systému.
Cenu Nadačního fondu Josefa Luxe tvoří umělecká grafika akademického malíře
Petra Štěpána a písemné ocenění.

Tomáš Němeček a Václav Drchal
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2.2.2 Cyklus Člověk a média
V roce 2012 pokračoval cyklus konferencí Člověk a média. Jarní konference se zabývala tématem
Komu „radí“ mediální rady? Podzimní konference reagovala na podzimní krajské volby a s tématem
„Média v kraji nebo na okraji“ ukázala, jak mohou regionální média ovlivnit volby.
Komu „radí“ mediální rady?
Konference cyklu Člověk a média, která proběhla 19. dubna 2012, tentokrát v prostorách Amerického
centra, se zabývala tématem Komu „radí“ mediální rady? (A kdo radí jim?). Téma ve svých příspěvcích přiblížili tři odborníci: Milan Šmíd z fakulty sociálních věd, dlouholetý bývalý pracovník České
televize Roman Bradáč a novinář a spisovatel Karel Hvížďala.
Jarní konference Člověk a média byla z několika důvodů výjimečná: byla jubilejní (v pořadí dvacátá),
konala se v prostorách Amerického centra při velvyslanectví Spojených států v centru Prahy a na
závěr byla udělena cena Nadačního fondu Josefa Luxe „Ano, ano, ne, ne“ za mediální počin roku
2011, a to redaktorům rubriky Právo a spravedlnost Lidových novin Tomášovi Němečkovi a Václavu
Drchalovi.
O obsahu vypovídá jedna z více než stovky účastníků: „Bylo zajímavé dozvědět se z příspěvku Milana Šmída o tom, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vznikla podle francouzského vzoru a jak
v průběhu let pracovala. Jako všude jinde byla i její práce v určitých obdobích ovlivňována politickou
příslušností jejích členů. Zaujalo mě vyprávění Romana Bradáče a dále příspěvek Karla Hvížďaly,
který vzhledem ke svému dřívějšímu působení na Západě dovede srovnat poměry tam a u nás.
Jako důležité hledisko úspěšnosti vysílání veřejnoprávní televize a komerčních televizí je dnes uváděna jejich sledovanost. Podle mého názoru bylo správně řečeno, že toto srovnání je zavádějící.
Karel Hvížďala na otázku, proč mají komerční televize tak vysokou sledovanost, odpověděl, že to
souvisí se složením obyvatelstva.
Bylo milé se po akci pozdravit mezi sebou a dokonce i s kardinálem Miloslavem Vlkem.“
„Jsem moc rád, že se diskuse na tak aktuální téma, jako jsou mediální rady v ČR, konala v Americkém centru,“ napsal jeho ředitel Miroslav Konvalina, bývalý ředitel ČRo 1 Radiožurnálu a Rádia
Česko, když jsem ho požádala o krátkou reflexi tématu. A pokračoval: „Není to proto, že by Spojené
státy měly zaručený a bezchybný model fungování veřejné služby, ale proto, že toto téma je třeba
stále otevírat.
Nejde jen o to, jak by měly mediální rady vznikat a fungovat, ale o celé prostředí, v němž veřejnoprávní média působí. Podle mého názoru vstupujeme do další fáze našeho vývoje, kdy si konečně začínáme uvědomovat, jaké důsledky mělo v posledních letech špatné pochopení poslání veřejné služby.
V následujícím období očekáváme větší uvědomění o poslání takové služby, odklon od upínání se
ke sledovanosti, poslechovosti a vyváženosti. Doufejme, že si média veřejné služby lépe uvědomí
svoji roli, definují si své cílové skupiny a pokusí se je oslovit hodnotným obsahem. Zachování veřej10
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noprávní televize, rozhlasu a ČTK je podle
mého názoru velmi podstatné, hledání cest
jejich reorganizace se ale musí odvíjet od
jasného zadání a pochopení toho, proč tu
taková média chceme mít.“
Na zrod těchto konferencí vzpomíná Irena
Sargánková z Hnutí fokoláre: „Počátek byl
velmi nenápadný a jistě jsme při přípravách
první konference v roce 2002 netušili, že
´vzniká´ cyklus. V roce 2000 se totiž vypravila skupina asi dvaceti lidí pracujících
v médiích do Castel Gandolfa na první
Roman Bradáč, Milan Šmíd,
kongres, věnovaný právě médiím, kde byla
Karel Hvízdala a David Smoljak
založena celosvětová síť NetOne (www.net-one.org). Pod dojmem tohoto zážitku jsme
byli odhodláni se do ní také zapojit. A protože na kongresu jasně vyplynulo, že v mediální práci musí
jít především o člověka a jeho důstojnost, nazvali jsme připravovanou konferenci Člověk a média. Byli
to samotní účastníci, kteří nás pak vyzvali, abychom v jejím pořádání pokračovali. Zvolili jsme určitou
pravidelnost, a to dvakrát ročně, v dubnu a říjnu. Od roku 2005 se k podpoře Nadačního fondu Josefa
Luxe připojila nadace Konrad-Adenauer-Stiftung. Letos jsme se také odhodlali vyměnit Centrum Mariapoli ve Vinoři za Americké centrum ve středu města. Stali jsme se svědky toho, že lépe dostupné
místo umožnilo účast více lidí, a to nám způsobilo velkou radost.
Ludmila Šturmová
2.2.3 Cyklus Člověk a média
Média v kraji nebo na okraji
Dá se shrnout, že všechny příspěvky říjnové konference Člověk a média - s názvem uvedeným
v nadpisu tohoto článku a s podtitulem Jak mohou regionální média ovlivnit volby - potvrdily důležitou
roli médií pro demokracii. Jde o rozvoj občanské společnosti a o co největší participaci lidí na společenském a politickém dění.
Konala se již 21. konference, kterou dvakrát do roka tradičně pořádá Hnutí fokoláre společně s Konrad
Adenauer Stiftung, Nadačním fondem Josefa Luxe, občanským sdružením Pontes a mezinárodním
projektem NetOne. Téma bylo velmi aktuální, neboť mu krátce předtím předcházelo konání krajských
a senátních voleb. Panelisté Lenka Waschková Císařová, Ludmila Rakušanová a Václav Moravec se
totiž zaměřili na to, zda a do jaké míry mohou média, včetně regionálních, ovlivnit dění kolem voleb
i obecně oživit zájem veřejnosti o společenská a politická témata.
Otevření tématu konference připadlo na první panelistku, Lenku Waschkovou Císařovou z brněnské
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fakulty sociálních studií. Její příspěvek velmi zajímavě shrnul současnou mediální scénu s jejími
klady i zápory, včetně dosud málo zřejmé role nastupujících on line médií. Na statisticky podložených datech ukázala převažující dvouletý propad tištěných titulů (mj. velkých deníků) jak do počtu
odběratelů, tak zisku z reklam. Zmínila ale dvojí zajímavý trend týkající se regionálních médií, který
nazvala lokalizací a delokalizací. Zatímco k prvnímu dochází i díky rozvoji internetu - narůstají weby
věnující se právě lokálním tématům - zavedená regionální média mohou trpět zvyšujícími se nároky na komercializaci i koncentrací do rukou velkého vlastníka. Na uváděných statistických datech
bylo zajímavě vidět vznik i zánik jednotlivých regionálních titulů. Pro posluchače nebyla od věci ani
poznámka, že za některými z nich se skrývají místní vlastníci (podnikatel, lokální politik…), čímž
oprávněně vyvstává otázka jejich nestrannosti.
Pro naši českou situaci, kdy leckteří považují rozvoj občanské společnosti stále za příliš pomalý,
bylo velmi varovné slyšet o výzkumu, který byl zdokumentován v americkém městě Cincinnati. Zánik
místního tisku se tam posléze promítl do snížené účasti v komunálních volbách. Absence regionálních médií pak měla v daném místě i nezanedbatelný vliv na obecný úpadek občanské společnosti.
Jak panelistka zmínila, kritickou situaci úbytku klasických médií kvůli jejich ztrátovosti může ovlivnit
nástup nových on line médií, vznikajících na jednotlivých místech a zaměřených právě na lokální
témata.
Druhou panelistku, Ludmilu Rakušanovou, není třeba podrobněji představovat. V současnosti pracuje pro Deníky, které v 71 regionálních mutacích vydává Vltava Labe Press.
Krédo novinářské práce, jak uvedla, je „být na straně čtenářů“, nikoliv sloužit politickým a jiným zájmům. Představila pestré a zajímavé zpracování předvolebních témat v olomouckém Deníku, který se
snažil o co největší informovanost čtenářů, a proto volil témata konkrétně se dotýkající jejich životů.
Zajímavé bylo, že v jednom z vydání nechyběla ani stránka, na níž mohly děti vyjádřit budoucímu
hejtmanovi svá přání.
Třetí, závěrečný příspěvek přednesl Václav Moravec, jehož také není třeba detailněji představovat,
dodejme jen, že působí i na akademické půdě, na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. To, že byl fundovaným panelistou, bylo zřejmé už z předvolebních diskusních pořadů
z jednotlivých krajů, které moderoval v České televizi. Ve svém projevu zdůraznil důležitou roli veřejnoprávních médií, kterou musí sehrát, aby si veřejnost co nejvíce zvykala participovat na politickém
dění. To, že média nejsou v této roli bez šance, dokázal právě čísly sledovanosti předvolebních
diskusí v jednotlivých regionech.
Z obsahu konference se dá shrnout, že nástup nových médií, i když jejich dopad nelze dosud odhadnout, může měnit mediální scénu. Všichni přednášející také prezentovali společný zájem, aby
mediální práce přispěla k oživení a budování občanské společnosti a k co největšímu podílu lidí na
politickém dění. Jak v úvodu uvedla Irena Sargánková z Hnutí fokoláre, nejde o nic menšího, než
o člověka. Jeho zájmy mají mít média na zřeteli na prvním místě. To je ostatně smysl pořádaných
konferencí.
Anna Černá

12

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100

Výroční zpráva 2012

Václav Moravec, Lenka Waschková Císařová a Ludmila Rakušanová
2.2.4 Hudební podvečer Hemže 2012
V neděli 7.října 2012 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně tradiční
benefiční koncert.
Se svým programem vystoupilo Doležalovo kvarteto v obsazení Václav Dvořák a Ondřej Pustějovský housle, Martin Stupka viola a Jan Zvěřina violoncello. Zazněl Smyčcový kvartet F-Dur op.96
„Americký“ od Antonína Dvořáka a Smyčcový kvartet Es-Dur op. 125/1 od Franze Schuberta.
Doležalovo kvarteto patří již řadu let mezi špičkové soubory reprezentující českou kvartetní školu.
Soubor byl založen roku1972 violistou Karlem Doležalem a patří tedy svou tradicí k nejstarším ansámblům v Čechách. Kvarteto má za sebou nesčetná ocenění na mezinárodních soutěžích, festivalech a prestižních pódiích. Je laureátem soutěže Pražského jara 1975, na soutěži ve francouzském
Bordeaux obdržel stříbrnou medaili, v roce 1989 získal Cenu Českého spolku pro komorní hudbu při
České filharmonii. Doležalovo kvarteto opakovaně hostuje především v evropských zemích, mimořádně úspěšné bylo také jeho hostování v zámoří.
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Roku 2003 se prof. Karel Doležal rozhodl oslovit talentované mladé, ale přesto již velmi zkušené
interprety, kterým jméno kvarteta předal. Soubor chce navázat na tradice české kvartetní školy, ale
také hledat nové a neotřelé projekty.Soubor již nahrával pro Českou televizi, úspěšně reprezentoval Českou republiku na mezinárodní soutěži v Osace. Ve světové premiéře natočil Kvartet B dur
H.W.Ernsta pro Český rozhlas. Pracuje pod vedením prof. Milana Škampy a zajíždí na konzultace
k prof. Eberhartu Feltzovi do Berlína.
Výtěžek benefičního koncertu činil 7 980 Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy.
Ráda bych proto i touto cestou poděkovala mladým umělcům z Doležalova kvarteta za hluboký umělecký zážitek. Benefiční koncert byl malým poděkováním sponzorům a příznivcům nadačního fondu,
bez nichž by fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Po koncertu následovalo malé pohoštění a přátelské posezení, při kterém se vytvořila příjemná rodinná atmosféra. A to je,
myslím, velmi důležité, budovat přirozeným způsobem vzájemné vztahy a zakusit radost.

14
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2.2.5 Vyhlášení ceny Josefa Luxe 2013
Věra Luxová, předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Josefa Luxe, vyhlásila na závěr tradiční
mše svaté 27. listopadu 2012, kterou při příležitosti výročí úmrtí Josefa Luxe pravidelně organizuje
pražská KDU-ČSL v kostele sv. Josefa na Malé Straně, soutěž o Cenu Josefa Luxe 2013.
Třetího ročníku soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30. června 2013 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie
v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže: Transformace české společnosti po
roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Vice informací na http://www.facebook.com/CenaJosefaLuxe.
Vzpomínkovou bohoslužbu vedl P. Miroslav Šimáček, arciděkan z Ústí nad Labem, dlouholetý přítel
Josefa Luxe i jeho rodiny. Osobnost bývalého výrazného předsedy KDU-ČSL připomněl slovy:
Jeho život se naplnil v duchu toho, co jsme slyšeli v 1. čtení: „…blažení, kdo umírají ve spojení s Pánem, jejich skutky jdou s nimi.“ Josef Lux si byl dobře vědom toho, že člověk nežije jen pro krátkodobé
cíle. Díval se daleko.
Nedávno jsme slavili svátek Krista Krále. Jedná se v něm o Boží vládě. Pius XI. ho vyhlásil encyklikou Quas primas a v ní píše: „společnost a její představení odmítáním Krista odmítají nejen
pravdu o Bohu, ale i pravdu o člověku, a vrhají se tak do zkázy falešných přestav, že člověk je
sám sobě zákonem a zdrojem dobra a on sám je svým cílem. Bez Boha netušíme, jaká je naše
důstojnost a jakou máme cenu, proč jsme na světě a jaký je náš cíl.“
To byla optika, kterou se Josef Lux díval i na svůj život i na svůj úkol v politice. Tím k nám mluví i dnes:
„Naplnit svůj život křesťanstvím, je velmi pragmatické. Je to paradoxní, ale je to velmi rozumné, je to velmi moudré. Nepoznal jsem žádnou lepší nabídku, jak naplnit tento život. Kdykoliv
jsem od ní upustil, tak se mně nedařilo, nic mi nešlo. Dnešní svět se k těmto hodnotám – i když
je nazývá třeba jinak – klopotně prokousává. A co víc: naplnit svůj život, svoji životní šanci,
těch několik desítek let, tento výsek věčnosti křesťanstvím je nejenom pragmatické, rozumné,
ale jak se zdá, bude to také velmi moderní.
Byl bych rád, abychom si toto společně uvědomili, abychom tu šanci nepropásli a nenechali
se odvést nějakou „hloupou“ reklamou či nějakým hloupým pozlátkem. Všem přeji, abychom
to společně zvládli.“ (projev k účastníkům Celostátního setkání mládeže na Svaté Hoře u Příbrami,
1999)
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3. Přehled o nadačních darech
3.1. Finanční nadační dary
dárce

částka v Kč

Zvánovec a.s. České Budějovice
AB-EFEKT s.r.o.Praha
ABQ AGENCY s.r.o.Praha
TRANS-TECHNIK s.r.o. Brno
Diblík Jan
Holcman Oldřich
Město Choceň
Toppischová Miriam
Šuda Jaroslav
Tesař Miloslav
Kasal Jan
Jirušková Jana
Chýlková Vlasta
Marek Petr
Bartoš František
Petrof Jan
Brýdl Miroslav
Soukup Jan

100 000
70 000
70 000
20 000
5 087
5 000
5 000
5 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
500
500

3.2. Nefinanční dary
Daniela Kopecká Dako Ústí nad Orlicí

bezplatné poskytnutí ekonomických služeb

Vlastimil Bartoš Grantis s.r.o.Ústí n. Orl.

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

16
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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
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

20 000

Základní škola a Mateřská škola Povrly

20 000

Církevní základní škola Veselí nad Moravou

20 000

Základní škola a Mateřská škola Smidary

15 000

Základní škola Náchod – Plhov

15 000

Základní škola Kolín V.

15 000

Základní škola svaté Voršily Olomouc

10 000

MŠ a ZŠ Hradec Králové - Svobodné Dvory

10 000

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

10 000

Základní škola, Broumov

10 000

ZŠ a MŠ Hradec Králové - Štefánikova

10 000

Gymnázium Jihlava

10 000

Gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka

10 000

Základní škola Mozaika Rychnov nad Kněžnou

10 000

Základní škola Kostelec nad Orlicí

10 000

ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov

10 000

Základní škola Podharť Dvůr Králové n.L.

10 000
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ZŠ a MŠ Ostrava - Hrabůvka

10 000

Ostatní subjekty
Pontes o.s. Praha

20 000

Dlaň životu o.s. Moravská Ostrava

5 000

Z obdržených zpráv o využití nadačních příspěvků vyplývá, že podpořené subjekty použily poskytnuté prostředky ve shodě s našimi i svými cíli.

5. Účetní závěrka – výsledky
Majetek fondu k 31.12.2012 v Kč
z toho: hmotný majetek:
finanční majetek:

504 129
99 979
404 150

Výsledky hospodaření za rok 2012 v Kč
NÁKLADY
tisk (výroční zpráva, diplomy)

15 300

hudební produkce Hemže, doména,poštovné
poskytnuté nadační příspěvky

4 872
250 000

poplatky banky

2 517

NÁKLADY CELKEM

272 689

VÝNOSY
příjmy z koncertu Hemže

7 980

přijaté dary

298 087

přijaté úroky

59

VÝNOSY CELKEM

306 126

VÝSLEDEK

+33 437
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5.1. Zhodnocení základních údajů účetní závěrky
Účetní uzávěrka 2012 zobrazuje skutečnost, že se v tomto roce nadačnímu fondu podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření ve výši cca 33 tis. Kč. Fond poskytnul v roce 2012 na podporu
Programu EtV nadační příspěvky v celkové výši 250 tis. Kč. Jeho příjmy pak činily cca 306 tis. Kč.
Splnili jsme tak náš záměr z minulého roku, rozdělit ročně nadační příspěvky ve výši 200 – 300 tis.
Kč a přitom dosáhnout kladného hospodaření.
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 22 689 Kč, což je 9,1 %. Je tvořeno pouze náklady
na tisk výroční zprávy, bankovní poplatky, financování domény a úhradou nákladů spojených se zajištěním koncertu. Výdaje na vlastní správu fondu a realizaci jeho programů byly díky bezplatné práci
všech členů SR v roce 2012 opět nulové.

6. Výňatek ze zprávy revizora
Na základě kontroly předložených dokladů a přezkoumání účetní závěrky za rok 2012 konstatuji,
že nadační fond aktivně naplňoval svůj účel a vyvíjel v roce 2012 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 2013
I v roce 2013 je záměrem Nadačního fondu Josefa Luxe pokračovat v realizaci a rozvoji svých osvědčených programů. Společenská situace nás totiž čím dál více utvrzuje v tom, že jsou skutečně potřebné. Přitom předmět činnosti našeho fondu je v podmínkách ČR stále poměrně ojedinělý. Zůstává
proto pro nás výzvou i do roku 2013. Chceme nadále s vytrvalostí pokračovat ve svém úsilí. Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám dařilo získávat dostatek dalších štědrých dárců a mohli tak dynamiku
fondu udržet nebo i rozšířit.
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