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Vážení přátelé,

uplynulý rok 2008 hodnotíme v době, kdy se svět ocitl v hospodářských problémech a pojem krize se 
objevuje ve všech sdělovacích prostředcích. Ačkoliv se zprvu ozývala ze všech stran slova útěchy, že 
se snad naší země příliš nedotkne, lidé se začínají obávat o zaměstnání i o slušnou životní úroveň. 
Za takových okolností může společnost reagovat v zásadě dvojím způsobem: může se vzedmout 
vlna egoismu a propuknout boj za uhájení každé dostupné výhody mezi jednotlivci nebo naopak, 
solidarita může lidi semknout ve snaze pomoci si navzájem mezi sebou v nelehkých časech.
Asi nemusím zdůrazňovat, že Nadační fond Josefa Luxe je připraven povzbudit všechny, kdo se 
chtějí vydat tou druhou z naznačených cest. Vychází přitom ze slov Josefa Luxe, který v jednom ze 
svých posledních veřejných projevů označil za příčinu všech problémů a všeho zlého právě lidský 
egoismus.
Abychom podpořili myšlenky solidarity, vzájemného respektu a slušnosti ve veřejném životě, musíme 
objevovat její zárodky, nacházet vůli k jejich uskutečňování mezi lidmi a vyzdvihovat je jako příklad 
cesty hodné následování. Musíme být aktivní a sami takové cesty otevírat.
Náš nadační fond o to usiluje už osm let tak, jak mu síly stačí: snaží se podporovat etické progra-
my zaměřené na mládež a její vzdělávání, harmonický rozvoj 
dětských osobností a jejich citový rozvoj s vědomím skuteč-
ných hodnot.
Děkuji všem dárcům, kteří se v roce 2008 rozhodli podpořit 
tyto snahy. Všem, kdo se rozhodnou nám přispět i v tomto 
roce, slibuji podobně jako loni, že je použijeme přesně k uve-
deným a popsaným cílům.
Děkuji všem příznivcům fondu za důvěru a přeji dobrý rok 
2009�

Věra Luxová
předsedkyně

Úvodní slovo předsedkyně správní rady
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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 chybějícího pocitu 
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.

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 mani-
pulaci. 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 tak 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

V roce 2008 se činnost nadačního fondu nadále rozvíjela a zaměřila se především na podporu výuky 
etické výchovy na základních a středních školách. V programu mediální výchovy nadační fond pod-
pořil cyklus konferencí „Člověk a média“. V rámci programu péče o nemocné leukémií nadační fond 
vyhlásil „ Program podpory edukace pacientů s hemato-onkologickým onemocněním“ a ocenil práci 
občanských sdružení LYMFOM HELP a Diagnóza CML, jejichž aktivity jsou zaměřené na podporu 
informovanosti pacientů. Nově se fond podílel na spolupořadatelství Kurzu občanského minima pro 
mládež, který byl realizován ve dvou bězích. Dne 31.března 2008 nadační fond vyhlásil programy 
podpory v těchto oblastech.
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2.1 Programy

2.1.1 Program podpory Etické výchovy

Do programu podpory Etické výchovy se přihlásilo šest škol. Školy z Letohradu, Sušice a Prahy se 
věnují výuce ETV systematicky již několik let a jsou v této oblasti vzorové. Např. Letohradské soukro-
mé gymnasium bylo vybráno MŠMT jako „celorepublikový příklad dobré praxe“ ve výuce ETV jako 
povinného předmětu. Záslužná je však i snaha ostatních škol o zavádění a rozšiřování této speciální 
výuky a nových metod. Všechny školy naplnily zadávací kritéria soutěže. Za přínosné pokládáme 
v této oblasti např. i úsilí školy z Lanškrouna, kde se výuku snaží obohatit o prvky ETV také v pod-
mínkách učiliště. Vzhledem k výše uvedenému a ve snaze povzbudit soutěžící školy se SR NFJL 
rozhodla udělit všem první místo spojené se získáním nadačního příspěvku ve výši 20 tis. Kč a ještě 
tuto částku navýšit o 10 tis. Kč pro každou školu.

Hodnotící 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-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• 

Oceněné školy:

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

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

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

Základní škola a Mateřská škola Povrly
5. května 233
Povrly, 403 32

Základní škola Sušice
Komenského 59 
324 13 Sušice, okres Klatovy

Již takřka tradičně v prostorách Krajského úřadu v Pardubicích proběhlo 1. října 2008 osmé slavnost-
ní vyhlášení výsledků projektu Podpora výuky etické výchovy na základních a středních školách, kte-
rý každoročně vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe (NFJL). Vyhlášení se zúčastnili zástupci čtyř škol. 
Pardubický kraj poskytl pro akci skvělé, důstojné zázemí. Projevem vysokého uznání pro všechny 
zúčastněné byla osobní účast jeho nejvyšších představitelů: radní pro oblast školství Marie Málkové, 
1. náměstka hejtmana Romana Línka a hejtmana Ivo Tomana. Ti nejen pozdravili zúčastněné, předá-
vali ocenění, ale aktivně a fundovaně přispěli i do diskuse o etické problematice ve školství - avšak 
i obecně o její nutnosti pro úspěšné pokračování a rozvoj naší civilizace.
Ještě předtím předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe shrnula působení fondu, který v uplynu-
lých osmi letech na podporu etické výchovy poskytnul školám nadační příspěvky v celkové výši 
cca 750 000 Kč. Koordinátor programu Jan Šimáček pak 
vyhlásil výsledky, které byly pro školy milým překvapením. 
Bylo oceněno šest škol, všem bylo uděleno první místo.  

Roman Línek, Věra Luxová a zástupci SOŠ Lanškroun Jan Šimáček koordinátor programu
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Každá škola tak získala v souladu s vyhlášeným programem podpory EtV nadační příspěvek ve 
výši 20 tis. Kč. Díky štědrým dárcům fondu – především Jihomoravskému kraji, Pardubickému kraji 
a ČSOB mohla pak správní rada v tomto roce navýšit příspěvek každé škole ještě o dalších 10 tis. 
Kč.
Závěr setkání pak patřil diskusi o možném směřování a modifikování programu v dalších letech. Co 
však v tomto článku zcela zachytit nelze, byla mimořádně pozitivní a přátelská atmosféra celé akce.

2.1.2 Program podpory edukace pacientů s hemato-onkologickým 
onemocněním

Program byl vyhlášen ve snaze podpořit zlepšení informovanosti pacientů s hemato-onkologickým 
onemocněním a jejich blízkých. Do programu se mohly přihlásit subjekty systematicky pracující na 
zlepšování informovanosti pacientů s hemato-onkologickou 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• 

Marie Málková, Roman Línek, 
Věra Luxová a Jitka Macháčková

Všichni účastníci slavnostního vyhlášení
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zapojení do organizace setkání pacientů a seminářů pro pacienty a jejich blízké• 
shromažďování a předávání informačních materiálů o jednotlivých chorobách, vyšetřeních • 
a léčebných postupech
informace o možnostech získání různých pomůcek, o dietách, rehabilitaci• 

Kritéria hodnocení:

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

Na podzimním zasedání správní rady Nadačního fondu Josefa Luxe dne 5. října 2008 byl vyhodno-
cen „Program podpory edukace pacientů s hemato-onkologickým onemocněním“. Pro kvalitu všech 
přihlášených programů a finanční možnosti nadačního fondu byla navýšena částka dotující tento 
program na 150 000 Kč.

Vyhodnocení programu:

II. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové 
získala nadační dar 80 000 Kč na pokračování projektu „Zlepšení edukace ambulantních pacientů 
oddělení klinické hematologie“.

Občanské sdružení LYMFOM HELP Praha získalo nadační dar 25 000 Kč na realizaci projektu „Zvý-
šení informovanosti pacientů s maligními lymfomy v nemocnicích“.

Občanské sdružení Diagnóza CML Praha získalo nadační dar 25 000 Kč na program „Edukace paci-
entů, jak žít s chronickým onemocněním“.

Ústav hematologie a krevní transfuze Praha získal dar ve výši 20 000Kč, účelově vázaný na vytvoření 
brožury pro pacienty s konkrétním hemato-onkologickým onemocněním.

Správní rada nadačního fondu byla potěšena zlepšováním úrovně mimolékařské péče o pacienty 
s hemato-onkologickým onemocněním a zvláště ocenila práci občanských sdružení.
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Účast na setkání pacientů a lékařů II. interní kliniky – odd. klinické hematologie
LF UK a FN HK u příležitosti otevření Bašteckého pavilonu

Dne 18. 1. 2008 proběhlo setkání pacientů a lékařů II. Interní kliniky – odd. klinické hematologie  
LF UK a FN HK u příležitosti otevření Bašteckého pavilonu. Na setkání byli pozváni zástupci Nadač-
ního fondu Josefa Luxe MUDr. Voglovou, která stojí za vznikem edukační poradny při ambulanci odd. 
klinické hematologie ve FN HK a zaštiťuje její provoz.
Ve výukovém centru LF UK ve FN Hradec Králové se konal seminář věnovaný hemato-onkologickým 
onemocněním. Program byl srozumitelný pro širokou skupinu účastníků z řad lékařů, pacientů i jejich 
rodinných příslušníků. 
Svou činnost zde představilo několik pacientských sdružení. Občanské sdružení Lymfom Help, 
zastoupené paní Houhovou a Šimáčkovou, představilo práci internetové poradny a telefonní pora-
denské linky. Dále byl prezentován informační bulletin, vydávaný sdružením dvakrát ročně k pro-
blematice lymfomu. Sdružení dále pořádá setkání pacientů a rodinných příslušníku s dg. maligního 
lymfomu.
Paní Pelouchová představila činnost sdružení Diagnóza CML. Jedná se o sdružení pacientů nemoc-
ných chronickou myeloidní leukémií, rodinných příslušníků a přátel. Paní Pelouchová systematicky 
pracuje na zlepšení informovanosti pacientů s diagnózou CML. Představila projekt Encyklopedie 
leukémie – jedná se o pět dílů brožur a informačních letáků, které se týkají léčby CML. Byla předsta-
vena klubová činnost v centru sdružení, regionální setkávání pacientů a spolupráce s mezinárodními 
sdruženími v Německu a Velké Británii. Pod záštitou sdružení probíhá Podpůrný pacientský program, 
který si klade za cíl informovat o důležitých tématech ve vztahu k onemocnění chronickou myeloidní 
leukémií.
Paní Zuzana Toufarová představila činnost klubu pacientů s mnohočetným myelomem a jeho spolu-
práci s Českou myelomovou skupinou. Byla představena činnost klubu směřující ke zlepšení informo-
vanosti pacientů s mnohočetným lymfomem a jejich rodinných příslušníků. Představena byla bohatá 
činnost klubu zahrnující internetovou poradnu, informační servis pro pacienty a účast na seminářích 
a konferencích týkajících se problematiky léčby a sociální podpory pacientů s mnohočetným myelo-
mem.
Pan doc. Trněný představil deset let činnosti Kooperativní lymfomové skupiny (KLS). Jedná se 
o sdružení lékařů a dalších pracovníků zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti 
maligních lymfomů. V rámci KLS spolupracují jednotlivá pracoviště na klinických studiích a vzdělává-
ní. Byly představeny výsledky výzkumu a nové metody zaváděné do diagnostiky a léčby.
V odborném programu mluvila MUDr. Štěpánková o výsledcích léčby Hodgkinovy choroby v letech 
2001-2007. MUDr. Belada vyzdvihl pokroky v léčbě non Hodgkinských lymfomů v posledních letech. 
Paní MUDr. Voglová seznámila přítomné s vývojem léčby a diagnostiky chronické myeloidní leuké-
mie. Pan Prim.Vladimír Koza z FN UK v Plzni promluvil za Český národní registr dárců kostní dřeně. 
Vyzdvihl potřebu a mezinárodní prestiž českého národního registru.
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Před pauzou na oběd byl prezentován zábavný videoklip o významu dietních opatření po alogenní 
transplantaci krvetvorných buněk. Účinkovali lékaři a sestry odd. klinické hematologie v čele s panem 
doc. Žákem. Další odborný program pokračoval přednáškou MUDr. Hájka o významu organizace 
diagnostiky a léčby mnohočetného myelomu v ČR. MUDr. Maisnar představil pokroky v diagnostice 
a léčbě mnohočetného myelomu. 
MUDr. Radocha pohovořil o nežádoucích účincích nových léků v léčbě mnohočetného myeolemu.
Na závěr akce si zájemci prohlédli jednotlivá pracoviště oddělení klinické hematologie.
Účast na setkání měla pro zástupce Nadačního Fondu Josefa Luxe význam zejména pro zlepšení 
orientace v současných nabídkách možné podpory pacientů a jejich blízkých. V oblasti zlepšování 
informovanosti pacientů je osobně zainteresováno mnoho lékařů hematologických pracovišť i dob-
rovolníků z řad neziskových organizací. Setkání nás utvrdilo v potřebě dále podporovat programy 
směřující ke zlepšení informovanosti pacientů a jejich blízkých.

2.2 Některé další aktivity

V roce 2008 pokračoval cyklus Člověk a média, který od roku 2004 podporuje také Nadační fond 
Josefa Luxe. Jarní konference nazvaná „Manipulativní praktiky v médiích“ se zabývala vlivy médií na 
celou společnost a podzimní konference s názvem „Svědomí jako korektiv práce každého novináře“ 
se zabývala mimo jiné současnou kinematografií.

Přednášky, které na konferencích zazněly, jsou zpracovány do sborníku a publikovány na interneto-
vých stránkách www.clovek-media.cz.
Konference jsou určeny každému, kdo v médiích nebo s médii pracuje, kdo je sleduje nebo kdo se 
o ně jen zajímá. Tedy všem. Základním tématem všech konferencí je poslání medií, jejich uplatňovaní 
etických principů a působení v občanské společnosti.

2.2.1 Cyklus člověk a média

Konference „Manipulativní praktiky v médiích“
Toto téma bylo dne 17. dubna 2008 středem zájmu účastníků v pořadí již 12. konference Člověk 
a média pořádané Hnutím fokoláre, nadací Konrad-Adenauer-Stiftung a Nadačním fondem Josefa 
Luxe v Centru Mariapoli v Praze – Vinoři.
V prostředí otevřeného a konstruktivního dialogu zde zaznělo mnoho námětů k zamyšlení pro ty, 
kteří jsou v denním kontaktu se sdělovacími prostředky, ať již v roli těch, kteří v médiích nebo s médii 
pracují, nebo je jen sledují a zajímají se o ně. Barbora Procházková z Pražského deníku ve svém 
příspěvku zmiňovala různé typy manipulací, které se podle své osobní zkušenosti snažila srovnávat 
s tím, jak k nim dochází v Německu a v České republice. Ne bez zajímavosti se v této souvislosti 
rozhovořila o rozdílech mezi postavením novinářů u nás a v Německu. Tam, na rozdíl od Česka, se 
v médiích tak často neobměňuje personální obsazení, protože získání místa není snadné. Vyvodila 
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z toho překvapivý závěr: Novinář si musí dávat větší pozor, aby „neudělal něco vědomě špatného 
a proti etickému kodexu, protože by ho to stálo velice dobré místo, které třeba dostal až po patnác-
ti letech praxe, protože získat místo ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích v Německu trvá 
několik let, až několik desítek let“. Zajímavé bylo i to, že zatímco ve výčtu možností manipulace zmí-
nila snahu o manipulaci novinářů ze strany politiků pouze jako možný případ, daleko podrobněji se 
rozhovořila o opačném problému, který vidí u nás: o manipulaci politiků samotnými novináři. „Nepro-
zrazuji žádné tajemství,“ řekla, když komentovala některé novinářské praktiky nevybíravých nátlaků 
na politiky. Pozornost posluchačů vzbudil i další zmiňovaný problém, tentokrát spíše na německé 
straně: tlaky, které korumpují média ke zveřejňování skryté reklamy. Tyto manipulace, které jsou 
spojovány s finančním profitem, jsou podle ní v Německu velkým současným tématem.
Jan Urban, nezávislý novinář a profesor na University of New York v Praze, zasadil svůj příspěvek 
do širších společenských souvislostí. Hovoří-li se dnes o „mediálních manipulacích a o totalitních 
praktikách v médiích, mluvíme vlastně o celé společnosti, protože média jsou pouze zrcadlem života 
společnosti“. Zajímavě se zmínil o fenoménu televize, která ze své podstaty „omezuje argumentační 
prostor jednak časem a jednak vizualizací“, a o jejím vlivu na ostatní média, ve kterých také podněcu-
je zkratkovitost; ovlivňuje grafiku deníků i střihy rozhlasových pořadů. Vzniká tím „nová komunikační 
kultura, která sama o sobě je manipulativní a svojí podstatou totalitní“. V tomto případě nejde o nějaký 
úmysl, ale o negativní dopad současné komunikační technologie. Hovořil o situaci v českých sdělova-
cích prostředcích, kde silně pociťuje absenci osobností, kterým by mohl být svěřen tak „ostrý nástroj“, 
jako jsou média. Chybí „intelektuální elity, které by fungovaly bez ohledu na momentální skandály 
a reálie jako držitelé hodnot“. Navíc se podle jeho názoru otevřela po roce 1989 generační propast, 
„protože starší generace vychovaná v komunistických médiích byla v naprosté většině nepoužitelná, 
takže redakce se naplnily 18 až 22 letými“. Závažným jevem je, že „částečně technologií, ale i lid-
skými chybami… a na to nabalenými úmyslnými manipulacemi dnes média slouží ne rozšiřování, ale 
naopak omezování veřejné diskuse“. Zkratkovitá, klipovitá komunikace, jak ji zprostředkovává tele-
vizní technologie, nezřídka „diskusi zužuje do černobíla, do polarity“. Tak je nám předkládán i obraz 
politiky, která „je jen a jen o konfliktu“. Je třeba, aby ti, kteří předkládají zprávy, na sebe vzali zodpo-
vědnost za to, co uveřejňují. Na závěr uvedl přirovnání, že „jsme jako malé dítě, které potřebuje čas, 
aby dorostlo“, ale má naději, že „se určitě někteří z nás dožijeme lepších časů i v českých médiích“. 

Jiří Zajíc, mediální analytik, také ukázal, že to, co se děje 
v souvislosti s médii, je součástí daleko širšího dění celé 
západní společnosti. Určujícím činitelem společenského 
dění je veřejné mínění, a institucemi, které ho zprostřed-
kovávají, jsou média. Tváří v tvář problémům spojených 
s médii, jako je zneužívání dominantní pozice, nepodá-
vání objektivních informací atd., navrhuje jako způsob 
obrany mediální výchovu, která by mimo jiné vedla 

Kateřina Černá a účastníci konference
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k návyku ověřovat informace i z jiných zdrojů. Je třeba se postavit vůči dění aktivně, „je to otázka 
budování občanské společnosti“. 
Tak jako v případě předcházejících konferencí, jsou jednotlivé příspěvky uveřejněny ve sborníku 
konference (viz www.clovekamedia.cz).

2.2.2 Cyklus člověk a média

Konference „Svědomí jako korektiv práce každého novináře“
Co by asi řekli Marťané, kdyby přistáli na Zemi a chtěli rozluštit otázku, k čemu lidstvu slouží záplava 
médií. Současné kinematografii se věnovala letošní podzimní 13. konference „Člověk a média“, pořá-
daná Hnutím fokoláre a Konrad Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe, 
o.s. Pontes a mezinárodním projektem NetOne.
Podobnou otázkou uvedla na začátku konference svůj příspěvek Tereza Brdečková, žena s širokou 
tvůrčí zkušeností (sama sebe považuje především za spisovatelku, ale zabývá se i scenáristikou či 
publicistikou), první ze tří přednášejících žen. A protože se toto setkání, zaměřené zvláště na kinema-
tografii, věnovalo převážně naší domácí skutečnosti, šlo o reflexi české zkušenosti.
Poslání médií předávat informace se proměňuje a média „stále více slouží k vydělávání peněz“; takto 
pojmenovala dnešní převažující účel médií. Jejich kvalita - zvláště v posledních pěti letech - zažívá 
ale krizi, která podle ní souvisí i se zaváděním internetové podoby novin. (V závěrečné diskusi se 
k internetu ještě vrátila zajímavou myšlenkou, že internet znásobuje negativní jevy, včetně násilí, 
které tím dostanou „daleko větší potenciál“, než ve skutečnosti mají, aniž dnes známe odpověď, co 
to se společností udělá.) Ve svém příspěvku se také věnovala úvaze, podnícené pokleslou úrov-
ní některých médií, o důležitosti morální odpovědnosti jejich pracovníků. To, zda nedochází k její-
mu posunu, považuje za jednu z hlavních otázek. V tomto smyslu položila velký důraz na svědomí 
jako na korektiv práce každého novináře. Z jejího pohledu jde o jakési „špinění životního prostředí 
v duchovním slova smyslu“. Zazněl i varující poznatek, že pod tlakem komerce „velké osobnosti 
přestávají patřit do médií“; individualita přestává mít hodnotu a být potřebná. Zajímavé bylo také 
hodnocení úrovně filmové kritiky, která se ve světě dostává do stále většího vleku těch, kdo filmovou 
produkci financují. Jako pozoruhodný příklad toho, že lze v médiích čelit úpadku kvality navzdory vše-
strannému pokušení komerce, uvedla jeden týdeník, který se vhodně zvolenou přestavbou dokázal 
vymanit z hrozícího propadu čtenářů. I když nesnížil svoji úroveň, dokázal dokonce několikanásobně 
zvednout svůj náklad.
O úpadku distribuce filmů s vyšší uměleckou kvalitou, které se obracejí spíše na náročnějšího diváka, 
a tedy o jejich nedostupnosti u nás, se rozhovořila druhá přednášející, filmová producentka Kateřina 
Černá. Je český divák opravdu tak nenáročný, skutečně ho nezajímají náročné umělecké filmy? 
Podstatné je, zmínila, že pokud se u nás nějaký umělecky náročnější film přece jen promítá, může ho 
s největší pravděpodobností shlédnout pouze divák ve velkém městě. Mimo velká centra se podle ní 
promítají jen „zaručeně komerčně úspěšné filmy“. V podstatě se vyjádřila, že český divák nemá ani 
příliš příležitosti, aby mohl být filmy s vyšší uměleckou kvalitou kultivován. Dobré vysvědčení Kateřina 
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Černá nedala ani současné většinové české filmové produkci. „Český film prochází krizí“, českou 
kinematografii vede byznys. Není ve světě, na festivalech úspěšný, „nedá se zahraničími snímky 
srovnat“. „Je vidět jen komerce“, spjatá s poptávkou průměrného diváka, který v kině hledá jen 
povrchní rozptýlení a jehož hlubší témata nezajímají. Její slova o tom, že však i zde jsou tvůrci, kteří 
usilují dělat „český film trochu jinak, nekomerčně“, přece jen představují posun dobrým směrem.
Je zajímavé, že současnou filmovou tvorbu dobře neohodnotila ani třetí přednášející, scenáristka 
a režisérka Angelika Hanauerová (mj. autorka dokumentárního filmu Ecce homo kardinál). „Filmu 
chybí velká idea“, v současnosti se projevuje „krize scenáristiky“, „náměty jsou velmi plytké“… Exis-
tují-li dnes multikina ve velkých nákupních centrech, „film se stal zbožím“; na stejném komerčním 
principu pak funguje i televize. Zajímavá byla i její zmínka o vlivu, který na filmovou tvorbu měly dobo-
vé ideologie – ať už šlo o fašismus, komunismus nebo třeba „americký sen“. Dnešek pak příznačně 
nazvala obdobím „postideologických režimů“, v němž společnost neovládají nějaké ideologie, ale 
snad „tušení lidských práv, lidské důstojnosti“. Absenci ideologie však musela vyplnit „nějaká hodno-
ta, a to jsou peníze“. Její trefné postřehy zavedly přítomné do současnosti, jejíž skutečnosti si možná 
všichni plně neuvědomujeme, nebo jimž ještě nepřikládáme význam, který si zasluhují. Podle jejích 
slov přestáváme být „pouhými konzumenty“, „ale sami se můžeme stát spolutvůrci“. Digitalizace nám 
nejen umožňuje větší výběr, zvětšuje nabídku, ale dovoluje nám stávat se i tvůrci filmů a zveřejňovat 
je (YouTube). Potenciál kvalitních tvůrců tak nemusí být závislý jen na komerci a zůstávat v rámci 
této živelně rostoucí nabídky stranou. Je jen třeba se nenechat z tohoto úžasně se otevírajícího 
mediálního prostoru vytlačit.

Barbora Procházková a Jan Urban Účastníci konference

2.2.3 Kurz občanského minima

V jarních měsících probíhal v Centru mládeže v Příchovicích Kurz občanského minima – KOM 1. 
Záštitu této vzdělávací akci udělil královéhradecký biskup Dominik Duka a prezident HK ČR Jaromír 
Drábek. Kurz byl finančně podpořen Jihomoravským krajem. Na jeho spolupořádání se podílely: 
Nadační fond Josefa Luxe, Nadační fond Křižovatka a Křižovatka , o. s. Kurz byl určen především pro 
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mladé lidi vstupující do pracovního procesu, ale i pro další zájemce, kteří mají odpovědnost v rámci 
organizací, formálních i neformálních skupin. V jeho průběhu se vystřídalo sedm lektorů pro oblasti 
managementu, sociálních kompetencí, práva a ekonomiky. Účastníci závěrem obdrželi osvědčení 
o absolvování kurzu z rukou Věry Luxové, předsedkyně SR NFJL, Jaromíra Drábka a Vladimíra 
Nováka, předsedy Křižovatky, o. s. Podle hodnocení všech frekventantů se jednalo z mnoha důvodů 
o zcela ojedinělou vzdělávací akci, a to co do obsahu, formy, prostředí i atmosféry.

Podzimní Kurz občanského minima – KOM 2 se uskutečnil ve čtyřech přednáškových blocích a jeho 
náplní byly základy managementu, sociálních kompetencí, práva a ekonomiky.Kromě vědomostí 
a osvědčení o absolvování kurzu obdrželi účastníci i odborně připravené materiály, obsahující výtahy 
probraných lekcí a odkazy na další studijní zdroje.

Projekt KOM se podle očekávání ukázal po všech stránkách jako velmi náročný, avšak také velmi 
potřebný. Návštěvnost kurzů však nebyla příliš vysoká a to je vzhledem ke kvalitě kurzů určitě škoda. 
Mládež by tento typ vzdělávání velmi potřebovala, a pokud si k němu najde cestu, hodnotí ho pak 
i velmi pozitivně. Nicméně se ukázalo, že program, který z principu postrádá větší míru zábavnosti, 
potřebuje větší propagaci a podporu. Výhodou konaných kurzů bylo, že všichni lektoři byli schopni 
používat odlehčené, mnohdy i humorné a interaktivní formy výuky. V průběhu kurzů je ještě zdoko-
nalili a v případě potřeby i modifikovali. Pro tento typ vzdělávání se jedná, kromě odbornosti o další 
nutnou podmínku. Na základě zkušeností a analýzy podnětů samotných účastníků, lektorů
i pořadatelů se pořadatelé rozhodli v projektu dále pokračovat. Rýsuje se i jeho další základní kon-
cepce: jednou ročně (podzim) uspořádat kurz rozsahem a formou obdobný KOM. V jarních měsících 
pak nabídnout jednovíkendové, doplňující a již specializovanější kurzy pro jeho absolventy i širší 
veřejnost. Vzhledem k tomu, že již existují první zkušenosti, je nalezena a ověřena organizační for-

ma, existuje již základní vybavení a jsou zpracovány studijní mate-
riály, je do budoucna dobrý předpoklad pro dosažení vyšší efektiv-
nosti ve zhodnocení vynaloženého úsilí a snížení nákladů dalšího 
Jan Drábek

Jan Šimáček
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vzdělávání. Závěrem jeden konkrétní přínos. V průběhu i po skončení kurzu kontaktovali nejméně 
dva účastníci ( začínající, mladí podnikatelé) lektory ve věci pomoci při řešení své nepříznivé, závaž-
né ekonomické situace. Základní pomoc jim mohla být i díky ochotě lektorů KOM včas poskytnuta 
a další potřebná pak zprostředkována.

2.2.4 Hudební podvečer Hemže 2008

V neděli 12. října 2008 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně tradiční 
benefiční koncert. Se svým programem vystoupil Prague cello quartet, který tvořili čtyři mladí a pře-
sto velmi zkušení komorní hráči Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Pech a Petr Chudoba. Jsou držitelé 
cen z národních a především mezinárodních soutěží jako je např. mezinárodní rozhlasová soutěž 
Concertino Praga – 1. cena, mezinárodní Heranova violoncellová soutěž – 2. cena, mezinárodní 
Beethovenův Hradec – 3. cena a mnoho dalších. V kvartetu nejsou určené stále pozice prvního nebo 
posledního hráče a každý tak má možnost v repertoáru, který mu sedí nejlépe, si zahrát „prim“. Mají 
netradiční repertoár od Mozarta přes jazz až po soundtracky a populární písně. Výtěžek dobrovolné-
ho vstupného 12 980 Kč byl použit na podporu činnosti Nadačního fondu Josefa Luxe.

Mladí umělci 
Prague cello quartet

Jan Kasal, Věra Luxová, 
Ludmila Müllerová
a Josef Kajnek
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3. Přehled o nadačních darech

3.1. Finanční nadační dary

dárce částka v Kč
Cepák Josef 2 200
SKANSKA DS Brno 200 000
Jihomoravský kraj 200 000
Město Choceň 10 000
ABQ Agency Praha 100 000
Otčenášek Karel 500
Bartoš František 1 000
Stehlíková Marie 2 000
Chýlek Stanislav 2 000
Petrof Jan 1 000
Dvořáková Helena 1 000
Kasal Jan 5 000
Novotná Marie 5 000
ČSOB Praha 50 000
Marek Petr 1 000
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3.2. Nefinanční dary

Daniela Kopecká Dako Ústí nad Orlicí bezplatné poskytnutí ekonomických služeb
Pardubický 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 výrobky-občerstvení 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
Etické fórum ČR o.s. 30 000
Dlaň životu o.p.s. Moravská Ostrava 10 000
Křižovatka o.s. Příchovice 70 000
Pontes o.s.Praha 50 000
Sdružení Jedlová Deštné v Orlických horách 50 000
TRIALOG o.s. Brno 20 000
SOŠ a SOU Lanškroun 30 000
Církevní ZŠ logopedická Don Bosco Praha 30 000
ZŠ Na Výběžku Liberec 30 000
Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. 30 000
ZŠ a MŠ Povrly 30 000
ZŠ Sušice 30 000
Fakultní nemocnice Hradec Králové 80 000
Diagnóza CML o.s. Praha 25 000
Lymfom Help o.s. Praha 25 000
UHKT Praha 20 000

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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 a)  Majetek fondu k 31.12.2008 v Kč 541 750
  z toho: hmotný majetek:  99 979
  finanční majetek:  441 771

 b) Výsledky hospodaření za rok 2008 v Kč

NÁKLADY
tisk (výroční zpráva, údržba internetových stránek)  17 844
dary – nadační příspěvky 560 000
náklady na zajištění akcí – hudba Hemže  4 220
Kurz občanského minima 100 268
ostatní finanční a provozní náklady  5 687
NÁKLADY CELKEM 688 019

VÝNOSY
příjmy z koncertu  12 980
dotace Jihomoravský kraj 200 000
ostatní mimořádné příjmy 380 000
úroky  131 
VÝNOSY CELKEM 593 111

VÝSLEDEK -94 908

5.1. Zhodnocení základních údajů účetní závěrky

Z účetní závěrky vyplývá, že v důsledku stále se rozvíjejících aktivit fondu, rostou i naše výdaje. 
Poskytnuté nadační příspěvky, které činily 560 000Kč na straně jedné a dary - výnosy, které činily 
593 111 Kč na straně druhé, vypovídají o mírném zisku. Avšak záporný výsledek je dán vyšší nákla-
dovou položkou, což byla účast na spolupořadatelství Kurzu občanského minima.

5. Účetní závěrka – výsledky 
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5.2. Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu

Procento nákladů na správu fondu v relaci k poskytnutým nadačním příspěvkům, stanovené na 35% 
nebylo překročeno. Skutečné čerpání činilo 128 019 Kč, což je necelých 23%. Jsou v něm zahrnuty i 
náklady na zajištění pořádaných akcí. Výdaje na vlastní správu fondu jsou díky bezplatné práci všech 
členů správní rady zanedbatelné. 

6. Výňatek ze zprávy revizora

7. Záměry Nadačního fondu Josefa Luxe pro rok 2009

Na základě kontroly předložených dokladů a přezkoumání účetní závěrky za rok 2008 konstatuji, 
že nadační fond aktivně naplňoval svůj účel a vyvíjel v roce 2008 svou činnost zcela v souladu se 
zákonem, nadační listinou, statutem nadačního fondu a ostatními právními předpisy.

V roce 2009 budeme pokračovat ve všech našich již tradičních programech podpory: etické výchovy 
na základních a středních školách, pacientských organizací nemocných leukémií a partnerských 
organizací pracujících s dětmi a mládeží. Letos bude také poprvé udělena Cena Josefa Luxe za 
originální odbornou práci z oborů historie, politologie nebo sociologie vztahující se k tématu “Trans-
formace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti”. Dále připravujeme 
Cenu NFJL za eticky přínosný mediální počin v roce 2009. Přibližujeme se tak postupně všem cílům, 
které jsme si při zakládání fondu stanovili. Věříme v jejich smysl, a proto doufáme, že se nám také 
podaří oslovit dostatečný počet štědrých dárců. Především na nich totiž závisí další rozvoj a kvalita 
našich projektů. Závěrem jim tedy patří srdečné poděkování všech členů správní rady Nadačního 
fondu Josefa Luxe.
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www.fondlux.cz

Tisk Grantis, Ústí nad Orlicí


