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„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 lidské-
mu egoismu, ať má jakoukoliv formu“. 

Josef Lux 1999

Josef Lux

narodil se 1.února 1956 v Ústí nad Orlicí, studoval na Střední zemědělské škole v Lan-
škrouně a na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 1990 byl za Československou 
stranu lidovou kooptován do Federálního shromáždění, v tomtéž roce se stal předse-
dou strany. Od roku 1992 do roku 1998 byl místopředsedou vlády a ministrem země-
dělství ČR. Zemřel na leukemii v americkém Seattlu 21. listopadu 1999.
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Vážení přátelé a příznivci fondu,

dostáváte do rukou poslední a tak trochu bilanční výroční zprávu Nadačního fondu Josefa Luxe, který 
byl založen v roce 2001. Vše pro nás začalo odchodem Josefa Luxe. Tehdy náhle odešel člověk na-
bitý myšlenkami, strategiemi a reálnými plány, jak přispět ke změně světa k lepšímu. Kdyby mu bylo 
dopřáno, byl by je naplňoval, jakkoli by ho to vyčerpávalo a bolelo, na to si stačil přivyknout.

Činnost nadačního fondu navázala na jeho životní odkaz, který kdysi formuloval jako výzvu pro třetí 
tisíciletí: „ Postavte se s odvahou lidskému egoismu, ať má jakoukoliv formu.“
Vytyčili jsme si nelehké cíle a za dvacet let činnosti jsme se je snažili naplňovat v oblasti vzdělávání, 
mediální výchovy nebo pomoci lidem, jejichž blízcí byli zasaženi vážnou nemocí svých příbuzných.
Každý rok nadační fond vyhlásil „Program podpory etické výchovy na základních a středních školách“ 
a finančně podpořil školy, které zařadily etickou výchovu do svých rámcově vzdělávacích progra-
mů. Další finanční pomoc směřovala do „Programu podpory pacientů s hemato-onkologickým one-
mocněním“, a to zejména pro subjekty systematicky pracující na zlepšení informovanosti o podstatě 
onemocnění, diagnostice a léčbě a o možnostech sociální a duchovní podpory. V oblasti mediálního 
vzdělávání nadační fond podpořil cyklus seminářů „Člověk a média“. To vše by nebylo možné bez 
sponzorů a podpory řady příznivců a dobrovolníků.

Dvacet let je dlouhá doba a za tu dobu vyroste jedna generace. A to je asi i chvíle, kdy je třeba nechat 
jí prostor, aby působila samostatně. Rozhodli jsme se proto činnost Nadačního fondu Josefa Luxe 
letos ukončit.

Děkuji všem, kteří s Nadačním fondem Josefa Luxe spolupracovali. Děkuji všem, kdo nás v našem 
konání tak velkoryse podporovali, ať už svými hmotnými či duchovními dary a talenty, nebo nám 
dávali k dispozici svůj čas. Velmi si jejich pomoci vážím, protože vím, že bez nich bychom nemohli 
uskutečňovat cíle nadačního fondu.

Jsem si jistá, že ideály etiky a lidskosti, které stály u zrodu našeho nadačního fondu, jsou a budou 
v naší společnosti vždycky aktuální a má cenu pro ně pracovat.

Přeji nám všem, abychom měli odvahu postavit se egoismu, ať má jakoukoli formu.

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 izolo-
vaně, 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 vhod-
ným objektem, který sehrával roli obětního beránka odvádějícího pozornost od skutečných problémů 
společnosti. Jde nám o posilování vědomí základní rovnosti všech lidí bez ohledu 
na jejich rasovou a náboženskou či jinou příslušnost.
Stále větší výzvou se stává multikulturní charakter současného světa. Budeme proto podporovat 
programy rozvíjející dialog mezi různými náboženstvími a kulturami a jejich poznávání v různých 
prostředích.
Naše demokracie je stále velmi křehká i pro malou osobní iniciativu občanů a chybějící pocit zodpo-
vědnosti za věci kolem nás. Silné a odborně fundované instituce občanské společnosti mohou být 
pomocí při řešení tohoto problému. Mohou se zároveň stát partnerem státních orgánů při řešení řady 
specifických otázek, týkajících se např. určitých skupin obyvatelstva.
Chceme napomáhat tomu, aby docházelo k růstu spolupráce mezi státem a občanskou společností 
a vytrácel se pocit konkurence, který je k oboustranné škodě.

1. Účel nadačního fondu
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Občanské instituce jsou důležité i proto, že rozvíjením principu subsidiarity mohou nejen posilovat 
sebevědomí občanů ve vztahu ke státu, ale i šetřit prostředky státního rozpočtu.
Chceme napomáhat růstu spolupráce mezi státem a církvemi jakožto významnými nositeli kulturní 
identity našeho národa.
Současný rozvoj informatiky přináší informační zahlcení. Dnes je zcela evidentní, že bez průpravy, 
jak informace vyhodnotit, a bez schopnosti je rozlišit se vystavujeme dezorientaci, případně i manipu-
laci. 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 vyhlásil v roce 2019 poslední ročník Programu podpory etické výchovy na základních 
a středních školách. Dále se angažoval v oblasti mediálního vzdělávání podporou cyklu seminářů 
„Člověk a média“. Na podzim uspořádal tradiční benefiční koncert na Hemžích.

V roce 2019 Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil tyto programy:

2.1 Programy

2.1.1 Program podpory Etické výchovy

Nadační fond Josefa Luxe již od svého založení roku 2001 vyhlašuje Program podpory etické vý-
chovy, v jehož rámci jsou oceňovány školy, které přihlásí do soutěže svůj konkrétní projekt realizace 
etické výchovy.
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Slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory etické výchovy na základních a středních školách 
proběhlo v pondělí 11. listopadu 2019 v Senátu PČR v Praze v Zaháňském salonku. Akce byla 
pořádána pod záštitou první místopředsedkyně KDU-ČSL a senátorky Šárky Jelínkové a za účasti 
europoslankyně Michaely Šojdrové a předsedy KDU-ČSL a poslance Marka Výborného.

Setkání se zúčastnili ředitelé oceněných škol spolu s pedagogy pro etickou výchovu. Bylo oceněno 
všech 14 přihlášených škol a byla udělena 4 první místa, 8 druhých míst a 2 třetí místa.

Na úvod účastníky přivítala Věra Luxová, předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe a ocenila pří-
nos etické výchovy na školách.
Účastníky krátce pozdravil poslanec Marek Výborný, který ocenil přínos etické výchovy pro formování 
mladého člověka a připomenul, že škola má v dnešní době velkou zodpovědnost ve výchově dětí, 
protože rodiny se rozpadají a dětem chybí vzory.
Věra Luxová vyjádřila poděkování ředitelům a pedagogům za jejich náročnou práci. „Od roku 2001 
jsem se setkala s mnoha zástupci škol a vždy jsem cítila, že jsou přínosná ve výměně zkušeností, 
povzbuzením pro mě, ale i mezi Vámi navzájem. Mnohé věci se posunuly a Vaše práce přináší plody. 
O těch nejvíce mluvíte Vy sami a dají se vyčíst z projektů. Práce s dětmi vyžaduje čas, ale i talent 
a tzv. něco navíc. A to každý pedagog nemá, v tom je výuka Etické výchovy specifická. Aby byla 
dobrá a děti oslovila, musí být pedagog věrohodný. Je to stejné jako v politice.

Předání cen etické výchovy
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V letošním roce si připomínáme velmi významná výročí končící devítkou. Jedním z nich je 17. listo-
pad 1989 – sametová revoluce. Za 30 let vyrostla nová generace, máme svobodu, blahobyt, mnohé 
se změnilo. Změnila se i politika. Vytratila se slušnost, pravdivost, poctivost, relativizují se hodnoty, 
vyprázdnil se obsah slova politika jako nástroje k prosazení dobra ve prospěch jednotlivce a tudíž 
celé společnosti. Mnozí z nás jsou zklamáni a nespokojeni s dnešní situací. Třicet let po revoluci zde 
máme vládu Andreje Babiše s podporou komunistů. Je to ostuda a výsměch všem poctivým lidem. Po 
revoluci došlo především k ekonomické transformaci, byť jiné než si většina národa představovala. 
Byla to priorita za kterou pokulhávala tvorba pravidel a právního rámce. Bohužel nedošlo k transfor-
maci ostatních oblastí života společnosti a asi každý si vybaví nějakou oblast, která by mohla být na 
tom lépe než je.
Osobně si v těchto dnech připomínám také výročí 20 let od úmrtí mého manžela. Pročítala jsem si 
jeho rozhovory, myšlenky, úvahy a jednu aktuální jsem pro Vás vybrala.
„Je důležité nesmířit se s daností, která existuje, nepřijmout současný stav jako normu. Nesmířit se 
s tím, co je dnes, nesmíme si říct, že je to dáno. Taková politika velmi brzy zpohodlní, zleniví, tato 
politika je či bude k ničemu.“ (Sjezd KDU-ČSL České Budějovice 29.5.1999)
Já to cítím jako výzvu. Každý z nás může přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a k vytváření 
dobrých věcí. Vy na školách, někdo v politice, jiný v obchodě nebo v podniku. Prostě nemůžeme 
si stěžovat a kritizovat a přitom nic nedělat. A já bych si přála, abychom dokázali tvořit dobré věci 
a nezapomínali na historii a události doby minulé.“
Po té připomenula důležitou úlohu pedagogů při vzdělávání a utváření charakteru mladého člověka 
a jeho hodnotové orientace.
Marie Nováková, koordinátorka programu, seznámila účastníky s výsledky soutěže a vyjádřila, že 
není jednoduché rozhodnout o umístění škol. Proto u každé školy zdůvodnila své rozhodnutí a vy-
píchla i některé zajímavé postupy a aktivity školy v oblasti etické výchovy. Europoslankyně Michaela 
Šojdrová ve svém vystoupení připomenula že v roce 2020 bude výročí deset let, kdy se etická výcho-
va zařadila jako doplňující vzdělávací obor do Rámcově vzdělávacích programů pro základní a střed-
ní školy. Představila projekt pro střední školy, který je koncipován jako soutěž, jak se ve školách učí 
o Evropské unii. Dotkla se migrační otázky a uměle vytvořeného strachu z přijetí syrských sirotků. 
Jako ocenění nabídla zástupcům oceněných škol zájezd do Bruselu v roce 2021.

Na závěr následovala neformální diskuze, ve které se vyučující navzájem informovali o svých zku-
šenostech s vlastní výukou etické výchovy. Velmi přínosné byly i nápady, jak více dostat etickou 
výchovu do povědomí veřejnosti a jakým způsobem poukázat na důležitost tohoto tématu. Jedním 
z nápadů je uspořádat Týden etické výchovy, obdoba Národního týdne manželství. Věřím, že v příš-
tím roce se uskuteční.
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Kritéria hodnocení: 

- zařazení etické výchovy do školského vzdělávacího programu (ŠVP), rozsah, organizace a způ-
sob 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

- odborné vzdělání pedagogů vyučujících tento předmět, preferovány budou školy, kde EV vyučuje 
absolvent-absolventka akreditovaných kurzů výuky EtV – výchovy k prosociálnosti (autoři prof. R. 
Roche-Olivar, L. Lencz, příp. srovnatelné vzdělání), a ty, které mají proškolený celý/část učitelské-
ho sboru v základních tématech etické výchovy a ve výchovném stylu podle projektu EtV 

- 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 aplikačních témat: např. finanční gramotnost , mediální 
výchova, multikulturní tolerance, profesní etika aj. 

- za přednost bude považována stručnost a věcnost přihlášky

Oceněné školy:

Vyhodnocení Programu podpory etické výchovy na základních a středních školách pro rok 
2019: 

1. místo 
a nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč získaly:

Základní škola a Mateřská škola Povrly
5. května 233
Povrly 

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
Školní 698
Veselí nad Moravou 

Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice
Na Mušce 110
Holice 
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Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
Komenského 17
Prostějov 

2. místo 
a nadační příspěvek ve výši 15 000 Kč získaly:

Základní škola Brumov - Bylnice
Družba 1178
Brumov - Bylnice 

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

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka
Kumburská 740
Nová Paka 

Základní škola Hradební Broumov
Kostelní nám. 244
Broumov 

Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové- Svobodné Dvory
Spojovací 66
Hradec Králové 

Základní škola Sever Hradec Králové
Lužická 1208
Hradec Králové

Základní škola Jablonné nad Orlicí
Jamenská 555
Jablonné nad Orlicí

Dětský domov se školou a ZŠ Kostelec nad Orlicí
Tyršova 7
Kostelec nad Orlicí 
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3. místo
a nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč získaly:

Základní škola 28. října Žamberk
28. října 581
Žamberk 

Základní škola Floriána Bayera Kopřivnice
Štramberská 189
Kopřivnice 

2.2 Konference

2.2.1 Cyklus Člověk a média

V roce 2019 pokračoval cyklus konferencí Člověk a média. Jarní konference s názvem „Novinář jako 
ohrožený druh s podtitulem Média přežijí, ale budou v nich skuteční novináři?“ se zabývala změnou 
podmínek pro práci novinářů. Podzimní konference „Kybernetická (ne)bezpečnost?!“ poukázala na 
absenci mediálního vzdělávání uživatelů a nebezpečí shromažďování osobních dat na internetu. 
Záznam konferencí naleznete na www.clovekamedia.cz.

Jarní konference: Novinář jako ohrožený druh

Jarní 34. konference Člověk a média - Novinář jako ohrožený druh s podtitulem Média přežijí, ale bu-
dou v nich skuteční novináři? se uskutečnila 25. 4. 2019 v Americkém centru v Praze. Na konferenci 
vystoupili Ondřej Kundra - novinář a spisovatel a Marek Wollner - investigativní novinář.

Ve svém příspěvku hovořil Ondřej Kundra o změně podmínek pro práci novinářů: jednak technolo-
gickými změnami a jednak tím, jak se proměnilo vlastnictví médií. Zmiňuje, jak velká část novinářů 
odešla do soukromých projektů a denně chrlí zajímavé, ale dílčí zprávy. Prostředí v ČR je velmi kon-
kurenční. Nemyslí si, že je ohrožena svoboda slova v ČR. Média jsou na úbytě, protože je v nich málo 
finančních prostředků. A je to jeden z hlavních problémů, kterým dnes média čelí. Čemu dnes čelí 
novináři je, že přibylo hodně verbálních útoků i ze strany politiků. Někteří politici pochopili, že nepo-
třebují novináře, že mohou oslovovat veřejnost přímo prostřednictvím sociálních sítí. Co se změnilo 
za deset let je, že více času se zaplňuje komunikace s vámi napřímo, ať už prostřednictvím sociálních 
sítí, nebo prostřednictvím různých debat.
Ve své novinářské práci se snaží pátrat a přinášet ověřené informace o zneužívání moci, korupci, 
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ohýbání justice právního státu a vlivu Ruska a Číny na náš svobodný život. Je pro něj hodně důležitý 
způsob, jak o těch záležitostech vypráví, forma a způsob vyprávění na stejné úrovni jako klíčová 
informace. Vidí smysl své práce, myslí si, že je důležité ukazovat na omezení svobody, které nám 
hrozí ze strany zemí, abychom tady mohli dál vést svobodnou debatu. Marek Wollner navázal na 
Ondřeje Kundru a souhlasí s ním, že se v politickém a novinářském prostředí něco výrazně změnilo. 
Samozřejmě k tomu přispěl vznik internetu a sociálních sítí. A přibyly útoky přímých vyhrůžek. Myslí 
se, že novináři nejsou od toho, aby problém vyřešili, ale že jejich práce je na to poukázat, osvítit, 
říct je tady problém. Politikům to prochází, protože je veřejnost lhostejná, nebo začne být po nějaké 
době lhostejná. V českých médiích chybí kvalitnější zpravodajství ze zahraničí. Potom se politikům 
snadněji šíří nějaká ideologie, rozpoutávat strach a napětí, protože mají na čem stavět, a to na 
špatné informovanosti české veřejnosti o elementárních událostech, jevech, politicích, zahraničních 
událostech. Novinář, by měl především odrážet své vlastní svědomí a vědomí, svou vlastní integritu. 
Představa, že dobrý novinář je ten, který zrcadlí nálady ve společnosti je ta nejhorší. Na závěr kon-
ference řekl Marek Wollner, že dělat novinařinu podle barometru veřejného mínění, to je cesta do 
pekel. Domnívá se, že se žurnalistika musí držet základních pravidel, nikoli pravidel PR. Osobně ho 
bolí a odrazují cílené provokace, ale nikdy ho nepřestalo zajímat, co se děje ve světě nebo kolem 
nás, a to je jádro novinářské práce.

Cyklus Člověk a média jaro 2019
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2.2.2 Cyklus Člověk a média

Podzimní konference: Kybernetická (ne)bezpečnost

35. konference Člověk a média s názvem „Kybernetická (ne)bezpečnost?!“ se uskutečnila 24. října 
2019 v Americkém centru v Praze.

Pozvaní hosté přilákali kolem 80 účastníků různého věku i profese. První se ujal slova Josef Šlerka, 
ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vysokoškolský pedagog. Nejdříve řekl svůj názor 
o naší společnost, která nikdy neprošla žádným školním kurzem mediální gramotnosti, nikdo neměl 
možnost se pořádně seznámit s bezpečností na internetu. Společnost je uprostřed technologií, kte-
rým nerozumí a na kterých dělá rutinní kroky, které ji někdo naučil dělat, a vlastně má slabé povědo-
mí o tom, co je bezpečnost a co ne. Zároveň si vlastně neuvědomuje, jak moc ten internet prorostl 
společnost. Je malé povědomí o tom, že na internetu, skoro nic nezmizí, i když se pokusíte po sobě 
smazat digitální stopu, tak to nevyjde. Máme na sobě nějaké sensory, jsou o nás dostupná nějaká 
data, že člověk, který je chce zneužít, tak má velmi jednoduchou práci. V souvislosti s bezpečností 
na internetu se zmínil o tom, jak svět internetu zásadním způsobem změnil náš přístup k informacím. 
Na té elementární rovině dokázal přesunout všechno vědění do online prostoru a zpřístupnil nám ho 
k vyhledávání. Dobré je, že je tam všechno, špatné je, že ne všechno vědění je to, které se chceme 
skutečně dozvědět. Internet přenesl do určité míry naše kritické rozhodování o tom, jestli věc dává 
smysl, na vyhledávače a na přístroje, které zpracovávají informace. Média se stala prostorem boje, 
vedla k tomu, že byly využity všechny skuliny, které v tom systému zůstaly, vedla k nástupu obrov-
ského množství webů a informačních zdrojů a falešných účtů, kteří to šíří a kteří dokonávají tu míru 
zkázy, postavenou na tom, že fakticita byla nahrazena nepřetržitým tokem informací a výsledkem 
je nakonec to, že lidé už nejen ničemu nevěří, ale ten průtok, který se děje, je tak silný, že už je to 
jedno. Martin Kožíšek, expert na kybernetickou bezpečnost, koordinátor projektu Safer Internet v ČR, 
ve svém příspěvku začal svoji osobní zkušeností, jak se dostal k práci pro Seznam.cz, o vytvoření 
první sociální sítě Lide.cz a Spoluzaci.cz. Založil projekt, který se jmenoval Seznam se bezpečně, 
fungoval přes deset let, než ho loni společnost Seznam zrušila. Za tu dobu, se svým projektem, objel 
možná stovky škol a může srovnávat, jak se ty školy v oblasti prevence změnily. Je to obrovský rozdíl 
i v tom, co děti vědí o internetu. Oni moc dobře vědí, jak se mají chovat na internetu, znají rizika, umí 
dokonce i na ty nejtěžší otázky odpovědět správně. To, že se jim nakonec něco stane, je většinou 
dáno tím, že si myslí, že „mně se to stát nemůže“. Predátoři jsou lidé většinou ve věku mezi 17 až 23 
lety a díky tomu, že už vyrůstali na internetu, tak vědí, co je facebook, vědí, co jsou moderní techno-
logie, vědí, kdo je momentálně nejlepší youtuber, vědí, co je v kinech, co děti poslouchají, takže když 
se dítě s ním začne bavit, tak má pocit, že se baví s nějakým super kamarádem. Takže ho mrzí, že 
občas čte, že to téma kyberšikany je jenom o tom, že někdo někomu na internetu nadává, a zbavit se 
toho můžeme tak, že vypneme internet a všechno je v pořádku. Kyberšikana jako taková má spoustu 
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projevů. Jednak to mohou být nadávky, intenzivní, dlouhodobé, ale kyberšikana může být i neopráv-
něný přístup na účet. S tím má zkušenost 35% dětí. A je to vůbec nejčastější forma kyberšikany. 
Že mi někdo vleze na účet, udělá tam něco, co já nechci, například mi změní heslo, a začne mým 
jménem tvrdit, že jsem gay nebo něco podobného. Anebo to může být nějaká závažnější forma, což 
může být třeba vydírání. A s vydíráním má zkušenost 8% dětí. Pokud jde o prevenci, tak si myslí, že 
je dobré jezdit do škol a vyprávět nejen o tom, že nám může někdo nadávat, ale že je tam celá řada 
různých sociálních inženýrů, kteří se nám dokáží dostat do toho pokoje nějakou formou, která není 
úplně obvyklá, používají k tomu celou řadu různých manipulativních metod. Bohužel se s kyberšika-
nou potýkají i senioři. A je to dáno tím, že nemají takovou technologickou zdatnost a dochází tam 
k nějakému podvodnému jednání.
Jako nejlepší prevenci proti kyberšikaně, se oba přednášející shodli, je investice do vzdělávání.

Videozáznam konferencí, které pořádá Hnutí fokoláre a které se konají jako součást celosvětové ak-
tivity Net One dvakrát ročně za spolupráce s Konrad-Adenauer-Stiftung, zapsaným spolkem Pontes, 
Nadačním fondem Josefa Luxe, Americkým centrem velvyslanectví USA a s mediálním partnerem 
ADV Studio lze shlédnout na webových stránkách: www.clovekamedia.cz.

Cyklus Člověk a média podzim 2019
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2.2.3 Hudební podvečer Hemže 2019

V neděli 6. října 2019 se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně tradič-
ní benefiční koncert, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe.
Se svým programem vystoupil známý houslista a zpěvák Jiří Pavlica za doprovodu klavíru Josefa 
Fojty. Zazněly písně Chvíle, Krátký popis léta, Pozdraveno budiž světlo, Sonet o lásce a modrém 
Portugalu, Neboj se, ničeho se neboj a Vstávej, Velehradské tance. Nemohla chybět ani Modlitba za 
vodu. Na závěr zazněla píseň Smrti, která začíná slovy Byltě jeden člověk…zakončená rozezvuče-
ním varhan, jako vzpomínka na Josefa Luxe, který před 20.lety přešel do „nového domova“.

Jiří Pavlica stojí v čele hudebního souboru Hradišťan od roku 1978. Původně folklorní kapela se vli-
vem jeho uměleckého vedení a dramaturgie proměnila v hudební seskupení, které je spojením lidové 
tradice až po oblast soudobé hudby. Hudba a texty písní Jiřího Pavlici jsou inspirovány básněmi 
moravského básníka Jana Skácela a lidovou poezií. Známý je projekt O slunovratu, z něhož některé 
písně zazněly. Jaro, léto, podzim, zima přicházejí jak v přírodě, tak i v lidském životě. Opětovné na-
lezení řádu tohoto věčného koloběhu a vypořádání se s dnešní neklidnou, rozpolcenou dobou, plnou 
netušeného množství nových poznání a podnětů, zážitků a inspirací. V textech písní se popisuje 

Koncert Hemže
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každodenní život ,,jeho radostné i tragické chvíle“, smutek a bolest, střetávají se protiklady. Objevuje 
se propast mezi minulostí a současností. Písně se dotýkají všech témat života. Láska, život,smrt, 
radost, smutek, bolest, sepjetí s přírodou. Jiří Pavlica písně doprovodil slovem.

Benefiční koncert byl poděkováním sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by fond ne-
mohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Hlavní poděkování patří Jiřímu Pavlicovi 
a Josefu Fojtovi, kteří koncert pojali jako osobní vzpomínku na Josefa Luxe a ve zcela zaplněném 
kostele svým koncertem připravili posluchačům hluboký hudební zážitek.

Výtěžek benefičního koncertu činil 29 261,- Kč a bude použit na Program podpory etické vý-
chovy na základních a středních školách.

Jiří Pavlica
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3. Přehled o nadačních darech

dárce částka v Kč

3.1. Finanční nadační dary

AB- EFEKT s.r.o.Praha 100 000

Šojdrová Michaela 12 000

Boviline s.r.o. 10 000

Váhalová Zdeňka 7 000

Novotná Marie 5 000

Toppischová Miriam 5 000 

Sokol Jan 5 000

Gorun Petr 5 000

Šilar Petr 5 000

Oliva Jiří 5 000

Šuda Jaroslav 4 000

Bartoš František 3 000

Rensová Marie 3 000

Hurychová Eva 2 400

Chýlková Vlasta 2 000

Štěpánová Ludmila 2 000

Jebavá Štěpánka 1 000

Petrof Jan 1 000

Marek Petr 1 000

Brýdl Miroslav 1 000

Dvořáková Helena 1 000

Stehlík František 500
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3.2. Nefinanční dary

Daniela Kopecká Dako Ústí nad Orlicí bezplatné poskytnutí ekonomických služeb

Vlastimil Bartoš Grantis s.r.o.Ústí nad Orlicí tisk za režijní náklady

ACTIVE 24 s.r.o. Praha
sponzorování virtuálního serveru internetové 
prezentace

Ludmila Barborková administrace

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 be-
nefičních 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
Základní škola a Mateřská škola Povrly 20 000

Církevní základní škola Veselí nad Moravou 20 000

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice 20 000

Cyrilometodějské gymnázium Prostějov 20 000

Základní škola Hradební, Broumov 15 000

Základní škola Brumov – Bylnice 15 000

ZŠ a MŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory 15 000

Gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka 15 000

Základní škola a ZUŠ Dolní Němčí 15 000

Základní škola Sever Hradec Králové 15 000

Základní škola Jablonné nad Orlicí 15 000

Dětský domov se školou a ZŠ Kostelec nad Orlicí 15 000
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NÁKLADY 

tisk (výroční zpráva, kancelářské potřeby)  7 260 

hudební produkce Hemže, doména, poštovné  1 849

poskytnuté nadační příspěvky  270 000

poplatky banky  507

NÁKLADY CELKEM  279 616

VÝNOSY

příjmy z koncertu Hemže  29 261

přijaté dary  180 900

VÝNOSY CELKEM  210 161

VÝSLEDEK  -69 455

Základní škola 28. října Žamberk 10 000

Základní škola Floriána Bayera Kopřivnice 10 000

Ostatní subjekty
Pontes o.s. Praha (cyklus Člověk a média) 20 000

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU 20 000

Vzdělávací centrum Broumov 10 000

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

5. Účetní závěrka – výsledky 

Majetek fondu k 31.12.2019 v Kč 291 300
z toho: hmotný majetek:  7 399 
finanční majetek: 283 901

Výsledky hospodaření za rok 2019 v Kč
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5.1. Zhodnocení základních údajů účetní závěrky

V hodnoceném období roku 2019 poskytnul nadační fond příspěvky ve výši 270 tis. Kč. Podpora 
směřovala především do podpory výuky EtV na základních a středních školách. Protože fond obdržel 
nadační dary v hodnotě cca 181 tis., skončilo jeho hospodaření záporným hospodářským výsledkem 
ve výši 69 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 9 616 Kč, což je vzhledem k výši finančních pří-
spěvků poskytnutých v roce 2019 pouze cca 3,5 %. Opět bylo tvořeno pouze náklady na tisk výroční 
zprávy, kancelářské potřeby a náklady spojenými s pořádáním koncertu. Výdaje na vlastní správu 
fondu a realizaci jeho programů byly díky bezplatné práci členů SR i v roce 2019 opět nulové.

6. Výňatek ze zprávy revizora

Na základě kontroly předložených dokladů a přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 konstatuji, že 
nadační fond aktivně naplňoval svůj účel a vyvíjel v roce 2019 svou činnost v souladu se zákonem č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nadační listinou, statutem nadačního 
fondu a ostatními právními předpisy.
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