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Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Vážení přátelé,
rozloučili jsme se s rokem 2015, který nás vystavil dalšímu velkému problému: Od časného jara
jsme sledovali mohutné migrační pohyby statisíců lidí snažících se dostat do bezpečí ze zemí,
kde se bojuje. Vyvstávají a zůstávají přitom bez odpovědi mnohé naléhavé otázky po skutečných
příčinách a účelu těchto válek zasahujících především ropné země. Jsme svědky obav z nepřirozeně rychle nastupujícího, vynuceného a pravděpodobně i organizovaného exodu přinášejícího
do zcela nepřipraveného, materializovaného prostředí vyspělých států vysoké nároky na soužití
odlišných kultur a náboženství. Rodiny s malými dětmi se stále vydávají do nebezpečí a nejistoty
ve snaze přežít. U mnohých vyvolávají strach z přílivu odlišných kultur a náboženství a jsme pak
svědky odmítavých projevů a demonstrací. Jsou tu i tací, kteří nabízejí konkrétní pomoc, ubytování, práci, finanční podporu.
Situaci komplikují zprávy z různých míst světa, kde zaútočily teroristické skupiny a jednotlivci,
umírali nevinní a náhodní chodci. Záběry z tragických událostí jen stupňovaly v lidech strach
a hněv a nelze se tomu divit. Přesto bychom si měli uvědomit, že strach a hněv není dobrým výchozím bodem pro cestu do budoucna. Terorismus je třeba odsoudit a trestat a hledat proti němu
obranu. Účinnou obranou však není paušální odsudek všech trpících a uzavření se do izolace.
Měli bychom najít odvahu přijmout výzvu, kterou nám loňský rok přinesl, a pokusit se hledat,
objektivně vyhodnocovat informace např. o islámu, islámských zemích a jejich kultuře. Postupně
budeme nuceni vycházet ze své uzavřenosti a učit se tolerantnosti k lidem jinak vychovaným a jinak formovaným než my. Kdosi moudře řekl: nenaučíme-li se spolu žít a snášet se, jedinou další
alternativou pak zůstává válka. To je ovšem ta nejhorší budoucnost.
Dovolím si krátce citovat Josefa Luxe z jeho projevu z roku 1999: „Musíme si klást otázky, jak odpovědět na problémy válek, násilí, hladu, ekologických výzev, na problémy velmi rychlého vývoje
biotechnologií, klonování. Kde až je hranice těchto cest? Musíme odpovědět na problémy nutnosti umět se orientovat v záplavě informací atd. Dle mého názoru za všemi těmito věcmi stojí
lidský egoismus. Ten je kořenem všeho zla ve světě, které-zdá se- v nejrafinovanějších podobách
roste. Mám za to, že výzvou pro politiky příštího tisíciletí je
vzít odvahu a postavit se lidskému egoismu, ať má jakoukoliv
formu“.
Nadační fond Josefa Luxe chce tuto výzvu přijmout a nadále
se zapojovat do aktivit směřujících k vytváření přátelských
vztahů a vztahů spolupráce mezi skupinami i mezi jednotlivci, chce svou činností přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti, podporovat programy, rozvíjející dialog mezi různými
náboženstvími a kulturami.
Budeme vděčni všem, kdo nám pomohou a k těmto našim
snahám se připojí.

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.
Občanské instituce jsou důležité i proto, že rozvíjením principu subsidiarity mohou nejen posilo-
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vat 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 2015 ve svých hlavních prioritách: programu podpory etické výchovy na základních a středních školách a angažování v oblasti mediálního vzdělávání podporou
cyklu seminářů „Člověk a média“. V březnu vyhlásil Program podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním.
V listopadu udělil Cenu Josefa Luxe a na podzim 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 2015 Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil tyto programy:
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2.1 Programy
2. 1. 1 Program podpory Etické výchovy
Ocenění, které letos Nadační fond Josefa Luxe předával již patnáctým rokem, tentokrát proběhlo
ve středu 18. 11. 2015 v krásných a reprezentativních prostorách Velkého zrcadlového sálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Účastníky osobně přivítal a povzbudil náměstek pro regionální školství a vzdělávání Mgr. Jaroslav Fidrmuc, sám bývalý ředitel Cyrilometodějského Gymnázia v Prostějově, které se dlouhodobě umísťuje na prvních místech soutěže v EtV.
Spolu s předsedkyní nadačního fondu Věrou Luxovou a koordinátorem programu podpory EtV
Mgr. Janem Šimáčkem potom předali ocenění zástupcům 12. škol z celé ČR. Především díky podpoře svých největších sponzorů: AB-EFEKT s.r.o. Praha, ABQ AGENCY s.r.o. Praha, Zvánovec a.s.
České Budějovice a trvalé podpoře paní europoslankyně M.Šojdrové, mohlo být uděleno 5 prvních, 4 druhá a 3 třetí místa, a ještě k tomu všem školám o 5 tis. Kč navýšena i s nimi spojená
odměna.
V následném semináři se tentokrát více představily dvě školy: Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 a v soutěži prvně se účastnící - Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150.
Atmosféra celé slavnostní akce byla podle vyjádření mnohých zúčastněných jako vždy velmi neformální a přátelská. Dalo by se říci, že taková, jakou bychom jistě rádi všichni viděli i v mezinárodních vztazích, trpících v současnosti nebezpečnými válkami a terorismem. Že výchova mladé
generace k tomuto musí přispívat, je jistě jedním ze silných motivů škol, které se poctivě věnují
EtV a dalším formám osobnostního rozvoje svých žáků.
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 (EV), provázanost etické výchovy s ostatními předměty, zřízení funkce školního koordinátora EtV
• 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 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
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Oceněné školy:

3. MÍSTO
a nadační příspěvek ve výši 15 tis. Kč získaly:

1. MÍSTO
a nadační příspěvek ve výši 25 tis. Kč získaly:

Základní škola svaté Voršily Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka

Základní škola Ústí nad Labem Hluboká

Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově
Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové, Štefánikova
2. MÍSTO
a nadační příspěvek ve výši 20 tis. Kč získaly:
Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice
Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové – Svobodné Dvory
Základní škola Brumov – Bylnice
Základní škola Hradební, Broumov

2. 1. 2. Program podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním
Program byl vyhlášen ve snaze podpořit subjekty systematicky pracující na zlepšení psychologické a duchovní podpory pacientů se závažným hemato-onkologickým onemocněním a jejich
blízkých. Do programu se mohly přihlásit neziskové organizace, 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 byla aktivní účast či organizování vlastních seminářů a setkání pro pacienty.
Kritéria hodnocení:
- počet pacientů zapojených do projektu
- personální zajištění projektu
- dlouhodobá udržitelnost projektu
- rozsah aktivně poskytované přímé psychologické, duchovní a sociální pomoci pacientům
- spolupráce s odborníky z oborů psychologie, sociálních služeb a medicíny
- spolupráce s ostatními subjekty z neziskového sektoru
- spolupráce se zdravotnickými zařízeními pečujícími o hemato-onkologické nemocné
- přehlednost a komplexnost projektu
K přihlášení do programu podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním bylo osloveno 14 neziskových organizací. Reagovalo 6 subjektů a 3 se fakticky přihlásily se svými projekty.
Všechny tři projekty splnily zadání programu a získaly nadační příspěvek.

Věra Luxová, J. Najmanová (ředitelka ZŠ Povrly),
J. Melounová (Etv), náměstek J. Fidrmuc
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Lymfom Help, o.s.
Od roku 2005 systematicky pracuje na podpoře pacientů onemocnělých maligním lymfomem
a jejich blízkých. Podpora byla požadována na Publikační a informační činnost.
Lymfom Help z přiděleného příspěvku bude financovat vydávání pravidelně vydávaného bulletinu, kde jsou publikovány aktuální informace o léčbě a pacientských aktivitách. Dále bylo podpořeno vydání informační příručky o stravování během léčby, která vyjde nákladem 3000ks.
Lymfom Help, o.s. obdrželo nadační příspěvek ve výši 40 000 Kč.
Amelie, o.s.
Od roku 2006 je cílem Amelie rozvíjet odbornou psycho-sociální pomoc onkologicky a jinak nemocným a jejich blízkým. Podpora byla požadována na projekt: Dobrovolníci Amelie na hematoonkologické ambulanci VFN v Praze.
Akreditovaný dobrovolnický program vede Amelie od roku 2007. Od roku 2014 funguje dobrovolnická činnost na ambulanci VFN. Za rok 2014 bylo odpracováno celkem 302 dobrovolnických
hodin při 2 400 kontaktech s nemocnými. Rozpočet projektu 45 000 Kč
Amelie , o.s. obdrželo nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč.
Eva Rolečková, Věra Luxová, Matěj Hon

Diagnóza leukémie, z.s.
Je pokračovatelem o.s. Diagnóza CM fungujícího od roku 2006, které jsme v minulosti opakovaně podpořili. Jedná se o spolek oslovující nemocné leukémiemi, za účelem poskytování pomoci
a zlepšování kvality života pacientů a jejich rodin. Podpora byla požadována na projekt regionálních setkání nemocných a blízkých v Praze, Olomouci a Brně v roce 2016. Jedná se o program
přednášek odborníků s navazujícím neformálním setkáním lékařů, pacientů a jejich blízkých.
Diagnóza leukémie, z.s. obdržel nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč.

2.2 Konference, ceny a další aktivity
2. 2. 1 Vyhlášení Ceny Josefa Luxe 2015
Vítězem již čtvrtého ročníku Ceny Josefa Luxe se stal student sociologie Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze Matěj Hon s tématem „Vymezení rasismu jako veřejněpolitického problému ve vládních dokumentech. Analýza diskursu z let 1989 - 2014“. Vyhodnocení soutěžních
prací mapujících transformaci české společnosti po roce 1989 a slavnostní předání cen se konalo
v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1 ve čtvrtek 5. 11. 2015 při zahájení 27. konference cyklu
Člověk a média.
Slavnostní vyhlášení zahájila předsedkyně nadačního fondu Věra Luxová. Představila činnost
a motivy fondu, který založila spolu se synem Josefem a vznik Ceny Josefa Luxe.
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„Cena Josefa Luxe byla vyhlášena poprvé pro rok 2009 jako soutěž originálních badatelských
odborných prací z oborů historie, politologie nebo sociologie pro vysokoškolské studenty a doktorandy na téma Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Šlo nám o podchycení a povzbuzení práce mladých badatelů, kteří se rozhodli věnovat
pozornost složitému přechodu k demokracii a s ním spojenému utváření etických, duchovních,
sociálních a ekonomických pravidel a hodnotových kritérií, formování občanské společnosti
a vztahu mezi občanskou sférou a politikou a všemu, co s těmito procesy souvisí.”
Cena je udělována každým druhým rokem, letos byla tedy předávána počtvrté. Porota pod vedením paní profesorky Vladimíry Dvořákové hodnotila čtyři přihlášené práce podle stanovených
kritérií, jimiž byla společenská důležitost a originalita tématu, kvalita zdrojů, struktura práce
a její logičnost a účelnost, kvalita argumentace, kritické myšlení a v neposlední řadě také jazyková kultura.
Z výsledků hodnocení vyplynulo, že 1. místo a tedy i cenu Josefa Luxe za rok 2015 získal Matěj
Hon z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za diplomovou práci Vymezení rasismu
jako veřejně politického problému ve vládních dokumentech.
Porota ve svém hodnocení zdůraznila výběr přínosného a společensky důležitého tématu, jeho
dobře zvládnuté vymezení, seriózní zpracování jeho kvalitní teoretické zakotvení a metodologické zpracování. K výtkám patřilo určité přehlédnutí českých kořenů problematiky a možné hlubší
uchopení a propracování do hloubky, ale to jsou připomínky, které si autor jistě zváží a může si
z nich vzít případnou inspiraci k další práci.

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100
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2. 2. 2 Cyklus Člověk a média
V roce 2015 pokračoval cyklus konferencí Člověk a média. Jarní konference s názvem „Ruská
informační válka. Vítězí u nás?“ se snažila odkrýt jak funguje a komu je určená ruská propaganda. Podzimní konference s tématem „Uprchlíci a jejich obraz v médiích“ reagovala na
migrační vlnu a šíření strachu a obav z přijetí utečenců do naší země. Záznam konferencí je
na www.clovekamedia.cz.
Jarní konference: Ruská informační válka. Vítězí u nás?
Jak funguje a komu je určena ruská propaganda? Jak ji vnímají Rusové, Ukrajinci a jak my na západě?
A jak ovlivňuje naše média? Na tyto otázky odpovídali účastníci konference, Jefim Fištejn – komentátor
Rádia Svobodná Evropa, Andrej Šarij – zástupce vedoucího Rádia Svobodná Evropa a Libor Dvořák –
redaktor Českého rozhlasu Plus.
Ruská informační válka,to bylo téma 26. konference cyklu Člověk a média, která se konala
16. dubna 2015 ve zcela naplněném sále pražského Amerického centra.
Název konference byl ještě doplněn upřesňující otázkou: vítězí u nás? Z tohoto zorného úhlu
měli přednášející přistoupit k problematice, která je nyní v Evropě, kdy se zároveň připomíná 70.
výročí konce 2. světové války, aktuální. Shodou okolností do kontextu konference dobře zapadal
i fakt, že tentýž den se konala tradiční televizní debata ruského prezidenta s občany.
Pozvaní hosté přilákali přes sto účastníků různého věku i profese. Konference Člověk a média
mají již svou tradici, konají se totiž od roku 2002 dvakrát ročně a jsou určeny každému, kdo v mediálním prostředí pracuje nebo kdo se jen zajímá, jak média fungují a jak nás ovlivňují. Postupně
se k Hnutí fokoláre připojily další instituce, které se na organizaci konferencí podílejí a finančně
je podporují.
Hovořit na toto téma byli přizváni novináři, kteří se profesně dlouhodobě zabývají situací v Rusku.
První se ujal slova Jefim Fištejn, známý komentátor Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, který přiblížil, jak současná ruská propaganda funguje, jaké používá nástroje, komu je určena a jak
je efektivní. Poukázal například na to, že jde o jiný způsob nelinární, tzv. hybridní války, kdy se
lež považuje za legální nástroj. Vysvětlil také, že tato propaganda není dědictvím éry komunismu, ale nového systému, kde nejvyšší hodnotou není člověk, ale velikost státu.
Poté Andrej Šarij, zástupce vedoucího ruského vysílání Rádia Svobodná Evropa, hovořil o tom,
jak tuto propagandu vnímají Rusové, jak Ukrajinci a jak Západ. Nejprve vysvětlil, že Rusko je
bohatá a technicky vysoce vyvinutá země, kde jsou ale pouze dva televizní kanály dostupné na
celém území a internet je využíván omezeně. Jistě je třeba si uvědomit rozdíl mezi velkými městy
a periferií. Každopádně jsou informační kanály reálně z 99% podporovány a kontrolovány státem. Obecně v ruské státem podporované žurnalistice platí, že nezáleží na pravdě, ale na tom, co
je „správné“. V Rusku je většinou Putinova propaganda přijímána pro jeho podporu sebevědomí
ruského národa. Ukrajinci mají jinou mentalitu a touží po nezávislosti, i když celkově je situace
velmi komplexní. Západ Putinovu propagaci nejprve nechápal, nyní hledá způsob, jak jí čelit.
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Jistě nemá smysl proti ní bojovat, ale je třeba brát ji velmi vážně na vědomí.
Jako poslední hovořil Libor Dvořák z Českého rozhlasu o tom, jak funguje ruská propaganda
u nás, jaké používá nástroje, zda jsou naše veřejnoprávní média pod jejím tlakem a jak tomuto
tlaku dokáží odolávat. Přiznal, že na tuto hybridní válku nebylo české mediální prostředí připravené. Často se od médií vyžaduje tzv. vyváženost i v situaci, která tomu neodpovídá. Jak je to
zavádějící, ukázala podle něj i nedávná událost – průjezd spojeneckých vojsk Českou republikou.
Mediální obraz příznivců a odpůrců vyzníval 1:1. Realita však byla úplně jiná. Kritiků průjezdu
vojsk – jak se nakonec ukázalo – byla naprostá menšina. Pro většinu Čechů je podle Dvořáka ruská propaganda nepřijatelná, někdy úsměvná, nicméně v reminiscenci na Hitlerovu propagandu
vnímají, jak může být nebezpečná.
Účastníci konferencí vždy kvitují, že je na závěr příležitost k osobním rozhovorům i s přednášejícími, kdy je možnost ještě dodiskutovat nezodpovězené otázky.

2. 2. 3 Cyklus Člověk a média
Podzimní konference: Uprchlíci a jejich obraz v médiích
Pod tímto názvem se konala 5. listopadu již 27. konference cyklu Člověk a média. Výběr účastníků diskuse odpovídal tématu. Konference se zúčastnili Martin Rozumek – ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, Šimon Pánek – ředitel organizace Člověk v tísni a Tomáš Lindner – redaktor týdeníku Respekt.
Videozáznam konferencí, které pořádá Hnutí fokoláre a které se konají jako součást celosvětové
aktivity Net One dvakrát ročně za spolupráce s Konrad-Adenauer-Stiftung, občanským sdružením Pontes, Nadačním fondem Josefa Luxe, Americkým centrem velvyslanectví USA a s mediálním partnerem ADV Studio lze shlédnout na webových stránkách: www.clovekamedia.cz.

David Smoljak, Martin Rozumek, Tomáš Lindner, Šimon Pánek

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100
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2. 2. 4 Hudební podvečer Hemže 2015
V neděli 4. října 2015 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně již tradiční benefiční koncert, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe.
Na začátku koncertu Věra Luxová přivítala místopředsedu vlády a ministra pro vědu, výzkum
a inovace, pana Pavla Bělobrádka s manželkou, senátora Petra Šilara, vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka s manželkou a starostu Chocně pana Ladislava Valtra s manželkou. Na
úvod promluvil kardinál Miloslav Vlk, který připomněl Josefa Luxe jako politika, který naplňoval
svými postoji smysl politiky jako služby.
Se svým programem vystoupilo Štěpánovo kvarteto, Ludmila 1.housle, Václava viola, Marie violoncello, Štěpán kontrabas, sourozenci z jedné rodiny, které doplnil Vojtěch Kábrt 2.housle.
Zazněla chronologicky řazená hudba, baroko, klasicismus, romantismus a moderna. Zpestřením
byly dvě Dvořákovy Biblické písně – Hospodin je můj pastýř a Zpívejte Hospodinu píseň novou
v podání Václavy Štěpánové. Mladí hudebníci svým spontánním a svěžím vystoupením potěšili
všechny přátele krásné, zejména staré hudby. Benefiční koncert byl malým poděkování sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Děkuji všem, kdo přispěli finančně a věřím, že se v příštím roce opět na
Hemžích sejdeme.
Výtěžek benefičního koncertu činil 12 534,– Kč a byl použit na Program podpory etické výchovy
na základních a středních školách.

Štěpánovo kvarteto

Kardinál Miloslav Vlk
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3. 2. Nefinanční dary

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

částka v Kč

Zvánovec a.s. České Budějovice

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

100 000

AB-EFEKT s.r.o.Praha

80 000

Ludmila Barborková

administrace

ABQ AGENCY s.r.o.Praha

80 000

Jan Lux

aktualizace internetových stránek

Pekařství Lifka Choceň

pekařské výrobky-občerstvení Hemže

Šojdrová Michaela

120 000

Váhala Robert

15 000

Línková Šárka

10 000

Novotná Marie

8 000

Roithová Zuzana

6 000

Línek Roman

5 000

Toppischová Miriam

5 000

Gorun Petr

5 000

Šuda Jaroslav

3 000

Svoboda Cyril

3 000

subjekt

Bartoš František

2 000

Chýlková Vlasta

2 000

Program podpory etické výchovy

Rensová Marie

2 000

Štěpán František

2 000

Hurychová Eva

1 200

Dvořáková Helena

1 000

Marek Petr

1 000

OK KDU-ČSL

2 500

Barvínek

14

986

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100

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
výše nadačního příspěvku v Kč

Církevní základní škola Veselí nad Moravou

25 000

Základní škola a Mateřská škola Povrly

25 000

Základní škola Štefánikova Hradec Králové

25 000

Základní škola a ZUŠ Dolní Němčí

25 000

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ Prostějov

25 000

ZŠ a MŠ Hradec Králové - Svobodné Dvory

20 000

Základní škola Hradební, Broumov

20 000

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice

20 000

Základní škola Brumov – Bylnice

20 000

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká

15 000

Gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka

15 000

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

15 000

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100
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subjekt

výše nadačního příspěvku v Kč

Cena Josefa Luxe pro rok 2015
Matěj Hon

50 000

Program podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním
LYMFOM HELP, o.s.

40 000

Amelie, o.s.

30 000

DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s.

30 000

Ostatní subjekty

5. Účetní závěrka – výsledky
Majetek fondu k 31. 12. 2015 v Kč
z toho: hmotný majetek:
finanční majetek:

Výsledky hospodaření za rok 2015 v Kč

NÁKLADY

Pontes o.s. Praha (cyklus Člověk a média)

20 000

Etické fórum ČR

15 000

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU

15 000

hudební produkce Hemže, doména, poštovné

NIDV Praha – Projekt Brána

10 000

poskytnuté nadační příspěvky

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

449 113
7 399
441 714

tisk (výroční zpráva, diplomy, grafika)

Cena Josefa Luxe – skleněná plastika

7 000

poplatky banky

3 168

NÁKLADY CELKEM

497 855

VÝNOSY
12 534

přijaté dary

454 685

přijaté vrácené poplatky banky

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100

1 711
468 000

příjmy z koncertu Hemže

16

17 976

1 270

VÝNOSY CELKEM

468 489

VÝSLEDEK

-29 366

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100
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5. 1. Zhodnocení základních údajů účetní závěrky
V hodnoceném období roku 2015 poskytnul nadační fond příspěvky ve výši 468 tis. Kč. Podpora
směřovala především do podpory výuky EtV na základních a středních školách a do programu
podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním. Protože fond obdržel nadační dary
v hodnotě více jak 455 tis., skončilo jeho hospodaření záporným hospodářským výsledkem ve výši - 29 tis. Kč. Fond v hodnoceném období využil veškeré získané prostředky k podpoře tradičních
programů i rozvoji dalších aktivit.

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 29 855Kč, což je
vzhledem k výši finančních příspěvků poskytnutých v roce 2015 pouze cca 6 %. Opět
bylo tvořeno pouze náklady na tisk výroční zprávy a diplomů, výrobu skleněné plastiky,
bankovními poplatky a financováním domény. Výdaje na vlastní správu fondu a realizaci jeho programů byly díky bezplatné práci všech členů SR i v roce 2015 opět nulové.
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6. Výňatek ze zprávy revizora
Na základě kontroly předložených dokladů a přezkoumání účetní závěrky za rok 2015
konstatuji, že nadační fond aktivně naplňoval svůj účel a vyvíjel v roce 2015 svou činnost zcela v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, nadační listinou, statutem nadačního fondu a ostatními právními předpisy.

7. Záměry Nadačního fondu Josefa Luxe pro rok 2016
V roce 2016 budeme pokračovat v našich již osvědčených programech podpory etické
výchovy na základních a středních školách a pacientských organizací nemocných leukémií. Při jarní konferenci cyklu mediálních přednášek bude udělena Cena Nadačního
fondu Josefa Luxe za rok 2015 „ANO, ANO, NE, NE“. Pro rok 2017 bude vyhlášena Cena
Josefa Luxe. Pozornost budeme nadále věnovat i světu mediální výchovy a osvěty podporou mediálních konferencí cyklu Člověk a média. Dne 9. října 2016 se uskuteční již
tradiční Hudební podvečer Hemže 2016. Chceme nadále s vytrvalostí pokračovat ve
svém úsilí a rozvíjet naše programy, a proto doufáme, že se nám podaří oslovit dostatečný počet štědrých dárců. Především na nich totiž závisí další rozvoj a kvalita našich
projektů.
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Tisk Grantis, Ústí nad Orlicí

