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Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Vážení přátelé,
jak už to bývá, i rok 2003 přinesl na scéně našeho veřejného života mnohé změny, některé pozitivní,
jiné méně kladné. Jsme svědky toho, jak naše dospívající, téměř patnáctiletá svoboda „vyvádí“ a je
v nebezpečí pádu do různých extrémů.
Možná si někdy dostatečně neuvědomujeme, že pravá svoboda se rodí v nitru každého z nás v podobě
našich vnitřních rozhodnutí, zda půjdeme s proudem
banality, k níž nás ve velkém nutí zejména komerční
média, nebo zda budeme hledat nějaký jiný osvobozující smyl života s novým etickým nábojem.
V centru tohoto často nepřehledného kolbiště hledá
a nachází své místo činnost našeho nadačního fondu, která by se dala stručně vyjádřit třemi klíčovými
slovy: média, etika, výchova.
To, co jsme na tomto poli dosud udělali, představuje
jen kapku v moři. Ale kdybychom ji nepřinesli, možná
by v tom moři chyběla. Proto upřímně děkujeme
všem, kteří nám v minulém roce jakýmkoli způsobem
pomáhali, a povzbuzujeme všechny k vytrvalosti.
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1. Účel 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 těm, kteří onemocněli leukémií, a jejich blízkým.
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2. Přehled činností
V roce 2003 se ustálila činnost nadačního fondu směřující do čtyř základních okruhů podpory:
etická a mediální výchova, pomoc spolupracujícím partnerským organizacím a péče o nemocné
leukémií. Mimořádným přínosem a velkým úspěchem bylo především navázání úzké spolupráce
s Pardubickým a Královéhradeckým krajem, která vyústila ve vyhlášení projektů etického vzdělávání
v obou východočeských regionech. Ty v oblasti etické výchovy vytvořily zcela nové podmínky pro její
rozvoj. Poskytují jí totiž politickou i ekonomickou podporu, která dává i našim snahám nový rozměr.
V loňském roce jsme proto věnovali maximální úsilí spolupráci na realizaci obou projektů, a to i na
úkor našich dalších vlastních aktivit. Díky zájmu a porozumění představitelů zmíněných krajů, kterým
chceme za jejich odvahu a vstřícnost i touto formou poděkovat, bylo možné podstatně zvýšit rozsah
a účinnost našich programů zaměřených do zmíněné oblasti. Získali jsme také další praktické poznatky a zkušenosti, které v budoucnu mohou pomáhat i jinde.
31. března 2003 jsme vyhlásili programy podpory v těchto oblastech:
2.1. Programy
2.1.1 Program Etické výchovy
Program podpory etické výchovy (ETV) byl opakovaně vyhlášen jako soutěž pro základní a střední
školy, kde je vyučována ETV. Získání prvního, druhého a třetího místa bylo spojeno s udělením nadačního příspěvku ve výši 20, 15 a 10 tisíc Kč.
Hodnotící kritéria byla:
- procento žáků zapojených v rámci výuky ETV
- rozsah, organizace a kvalita výuky předmětu
- speciální vzdělání vyučujících tohoto předmětu
- provázanost ETV s ostatními předměty
- informovanost a spolupráce celého pedagogického sboru v rámci cílů výuky ETV
- preference škol, kde se vyučuje ETV podle R. R. Olivara
Soutěže se zúčastnilo 8 škol, které splnily podmínky soutěže. Správní rada rozhodla o udělení dvou
prvních, dvou druhých a tří třetích míst.
Ocenění získaly:
1. místo:



Základní škola Generála Janouška 1006, Praha 9 - Černý most II.
Speciální církevní základní škola Don Bosco, Dolákova 1, 181 00 Praha 8
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2. místo:
3. místo:

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské nám. 1, 561 51 Letohrad
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov, Komenského 17, 796 01 Prostějov
Základní škola Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou 71, 517 03
Církevní základní škola Borohrádek, Nádražní 233, 517 24 Borohrádek
Základní škola Sušice, Komenského 59, 342 13 Sušice

V letošním roce byla na všech oceněných školách etická výchova vyučována kvalifikovanými pedagogy, většinou metodou etické výchovy R. R. Olivara. Potěšitelné je, že mezi oceněnými školami byly
i dvě střední: gymnázia z Letohradu a Prostějova. Letohradské soukromé gymnázium, Základní škola Skuhrov nad Bělou a Církevní základní škola Borohrádek pak v rámci projektů etického vzdělávání
získaly od krajů finanční dary, zvyšující příspěvek udělený fondem na dvojnásobek.
2.1.2 Soutěž o nejlepší školní časopis
V roce 2003 pořádal Nadační fond Josefa Luxe 2. ročník soutěže o nejlepší školní časopis, která byla
v tomto roce vypsána ve dvou kategoriích – pro základní a střední školy. Tříčlenná porota ve složení
Eva Rolečková, Jiří Kratochvíl a Irena Sargánková hodnotila celkem 51 časopisů škol základních
a 20 časopisů škol středních. Do hodnocení nebyl zařazen časopis Základní školy a Mateřské školy
Drahotuše, Hranice IV., která v rozporu s pravidly soutěže poslala jen jeden časopis. Porota se dále
shodla, že by bylo obtížné porovnávat s ostatními časopis Scarabeus Gymnázia čs. exilu z Ostravy
– Poruby, který není časopisem jedné školy, má profesionální zázemí a širší okruh přispěvatelů. Rádi
bychom v příštích letech navázali s tímto gymnáziem bližší spolupráci, ale rozsahem, záběrem i organizací nemohla být tato tiskovina podle názoru poroty měřena s ostatními školními časopisy.
Porota hodnotila především kreativitu, etický obsah, pestrost ve výběru témat i žánrovou pestrost,
kvalitu příspěvků i grafiky, spjatost se životem školy.
Po zvážení těchto kriterií porota rozhodla takto:
V kategorii základních škol:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

ZŠ Krouna, časopis Škrob
1. ZŠ Západní 18, Plzeň, časopis Jumper
ZŠ J. K. Tyla, Písek, časopis Tyláček

Čestné uznání v podobě knižního daru:
Fakultní ZŠ PF UK Praha, časopis Chlupík
ZŠ Chotoviny, časopis Chotovinský školák
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V kategorii středních škol:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Gymnázium Český Těšín, časopis Hugo
Gymnázium Jihlava, časopis Géčko
Gymnázium Česká Lípa, časopis Stop

Čestné uznání v podobě knižního daru:
Střední zdravotní škola a Vyšší zdravotní škola Husova, České Budějovice, časopis Podlavičník
Gymnázium Uherské Hradiště, časopis Tchoř
Základní škole Krouna byla Pardubickým krajem v rámci projektu etického vzdělávání zdvojnásobena finanční částka poskytnutá fondem.
2.1.3 Program péče o nemocné leukémií a jejich blízké
V roce 2003 pokračovala spolupráce s Hemato-onkologickou klinikou a Nadací HAIMAOM v Olomouci na přípravě vydání informačních materiálů pro pacienty s hematologickými onemocněními.
Jejich obsahem bude pojednání o nádorovém onemocnění, příznacích nemoci, možnostech léčby,
stravovacím režimu, životním stylu, možnostech psychologické podpory a kontaktech. Budou obsahovat i malý slovníček odborných pojmů a obrazovou dokumentaci. Od vydání si slibujeme zlepšení
informovanosti pacientů a jejich blízkých, kteří mnohdy žijí s neznalostí zabarveným obrazem o hematologických onemocněních.
2.2 Některé další aktivity
2.2.1 Vyhlášení Projektu podpory Etického vzdělávání Královéhradeckého kraje
Na Krajském úřadě v Hradci Králové se 18. června 2003 konalo
slavnostní vyhlášení Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro rok 2003 – 2004, na jehož realizaci se podílejí
Univerzita Hradec Králové, Etické fórum ČR a Nadační fond Josefa
Luxe, v němž tuto oblast činnosti koordinuje Jan Šimáček. Slavnostní
zasedání zahájil hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík:
„...Důstojnost člověka je doslova pilířem etiky. A nejen etiky zaměstnanců veřejné správy či snad etiky novinářů, etiky lékařů, hasičů
nebo zahrádkářů, ale etiky obecně. Zaměstnavatel dočasně může
přimět zaměstnance, aby se na pracovišti choval v rámci určitých
etických norem. Sotva ho však ovlivní, aby se tak choval běžně i ve
svém občanském životě, pokud mu tyto normy nejsou vžité. K čemu
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je sebelepší etický kodex dílčí profesní skupiny, pokud se neopírá o tradici respektovanou celou
společností? Musíme si přiznat, že po čtyřiceti letech totalitních režimů, které se přehnaly naším
územím, jsme oporu v dobré etické tradici do značné míry ztratili... Všechna etická pravidla, která
zavedlo křesťanství, humanismus, osvícenství a parlamentní demokracie najdeme už v Mojžíšových
přikázáních. V etice, kterou kdosi definoval jako pravidla snesitelného soužití jedince s lidstvem jako
celkem, od té doby nevymyslel nikdo nic podstatného. Etika je teorií mravnosti. Na rozdíl od práva
však etika není vymahatelná...
V proměnlivosti našeho současného světa je nutné stále opakovat, že slušnost není slabost, že
správné a dobré jednání se časem vyplácí. Bylo by ovšem iluzí myslet si, že slušnost není třeba
pěstovat. Naopak. Každý z nás, každá lidská bytost si v sobě nese díl světla i temnoty.“
Na něj navázal 1. náměstek hejtmana Vladimír Derner stručným představením projektu: „...V loňském
roce se Královéhradecký kraj
připojil k iniciativě Nadačního
fondu Josefa Luxe, k programu podpory etické výchovy
na středních školách. Záštitu
nad touto spoluprací převzal
hejtman Královéhradeckého
kraje. Rozšíření o spolupráci
s Etickým fórem ČR a Univerzitou Hradec Králové vedlo ke
koncipování předkládaného
projektu, který rada jednomyslně podpořila.
Projekt má tři části – pořádání informačně-motivačních
přednášek, podpora škol ve
spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe a podpora dalších eticky přínosných aktivit, např. vzniku centra etického vzdělávání v Hradci Králové. Motto projektu zní: Královéhradecký kraj považuje
etické jednání za nutný předpoklad své budoucí prosperity. Čtrnáct let nás naučilo, že vybudovat
prosperující zdravou společnost bez etiky není možné.“ Dále V. Derner přiznal, že vedení kraje trochu
riskuje: „Pokud politik začne hovořit o etice, málokdo mu věří. Ten, kdo zná realitu, ví, že etika a politika se dostávají často do střetu a mediální obraz jednotlivých politiků je spíše výrazem práce dobře
placených agentur než reality, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu.“ A upřesnil roli kraje v tomto projektu: „Z naší strany je nezbytné vytvořit prostor pro tématiku etiky ve správě věcí veřejných.
Naším cílem není o etice kázat, naším cílem je, aby se etika stala součástí veřejné diskuse a výchovného procesu. Sami si chceme najít čas a poslouchat. A budeme-li poslouchat, snad se to i projeví
na tom, co sami za sebou zanecháme.“ Moderátorka položila Janu Šolcovi, předsedovi Etického
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fóra ČR, otázku, zda etika jako vyučovací předmět nebude nudná. „Etika může být nuda,“ připustil.
J. Šolc, „etika je velice chladná disciplína, je to praktická filosofie, kde se na každou tezi objeví několik
výhrad, které se vědecky zpracovávají. Ale etika, která se zmocní lidí, jejich myšlení a cítění, už je
morálka. Morálka neexistuje sama o sobě bez člověka. Pokud se nás etika takto zmocní, pak vůbec
není žádná nuda, naopak, je to koření, které nám dává smysl.
S vyučováním etiky na školách je největší problém. Většinou se soudí, že by etika měla prolínat všemi předměty, že by neměla existovat samostatně. To prolínání se nám stalo osudným, protože etika
neprolínala ničím. Aby etika mohla prolínat, musela by být známá. Jeden britský expert na etickou
výchovu říká, že mateřský jazyk bezpochyby prolíná všemi předměty, a přesto je první mezi předměty
na vysvědčení.“ Pavel Vacek jako zástupce Univerzity Hradec Králové vysvětlil, proč je kladen důraz
na oblast výchovy: „Pokud nedokážeme to, o čem tady byla řeč, implementovat do škol, do učitelů,

aby nějakým způsobem dokázali ve smyslu etických principů ovlivňovat své žáky, je marné to, co si
tady říkáme. Z toho důvodu budeme připravovat kurzy, kterými by měl projít co největší počet učitelů.
Rádi bychom ovlivnili atmosféru v kraji směrem k tomu, že chovat se slušně je něco, co by mělo být
úctyhodné. Lidé, kteří se chovají korektně, jsou často spíš pro legraci. Pokud to dokážeme změnit,
bude to dobré. Máme v plánu také ovlivňovat média, která křiví obraz toho, co se ve společnosti
děje. Jde o to, zda novináři budou mít vůli a chuť jít do hloubky a neklouzat stále po povrchu...“ Věra
Luxová ocenila, že program podpory etické výchovy na školách se v tomto kraji setkal s tak vstřícným
postojem. Po slavnostním přípitku následovala věcná a zajímavá diskuse hostů, ve které se o své
zkušenosti rozdělili i bývalý velvyslanec v Kanadě Stanislav Chýlek a malíř Vladimír Renčín.
Na závěr uvádíme část královéhradeckého projektu. Obdobně byl vyhlášen i projekt pardubický.
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Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro rok 2003 a 2004
Zlepšení etického prostředí považuje Rada Královéhradeckého kraje za jednu ze svých nejdůležitějších priorit podmiňujících úspěšný rozvoj kraje a působících pozitivně na příčiny většiny negativních
společenských jevů.
Rozhodla se proto vyhlásit Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro rok
2003 a 2004. Rada Královéhradeckého kraje si uvědomuje, že hodnotová orientace je do značné
míry vždy otázkou svobodné volby. Tento projekt tedy vyhlašuje především jako iniciační, vzdělávací
a poskytující podporu subjektům, které v dané oblasti již působí nebo působit budou. Jeho realizace
se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové (UHK), Etickým fórem ČR (EF ČR) a Nadačním fondem Josefa Luxe (NFJL)…
(…)
Projekt je v první fázi zaměřen především k mládeži, kterou pokládají představitelé kraje za „největší
rozvojový kapitál “ jim svěřeného regionu.
Motto: Královéhradecký kraj – kraj, který etické jednání považuje za nutný předpoklad své budoucí
prosperity.
2.2.2 Hemže 2003
V neděli 19. října 2003 se konal již tradiční Hudební podvečer – tentokrát s barokní hudbou – v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně. Po koncertu pokračovalo přátelské setkání
v místní hospůdce, kterého se zúčastnili mimo jiných vzácných hostů i ministr zahraničních věcí Cyril
Svoboda, hejtman Pardubického kraje Roman Línek a první náměstek hejtmana Královéhradeckého
kraje Vladimír Derner.
Výtěžek koncertu činil cca 19 000 Kč.
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2.2.3 Vyhodnocení Programu podpory EtV 2003 v Pardubicích
Letošní, již třetí slavnostní vyhlášení výsledků
programu Nadačního fondu Josefa Luxe, který je
zaměřen na podporu etické výchovy na základních
a středních školách, proběhlo v příjemném prostředí Pardubického krajského úřadu dne 11. 11. 2003.
Přítomné zástupce oceněných škol přivítal hejtman
kraje Roman Línek. Slavnostního aktu se zúčastnil
také náměstek Miroslav Brýdl a radní pověřená problematikou školství paní Marie Málková.
Po panu hejtmanovi se ujala slova Věra Luxová,
která připomněla důvody podpory právě této oblasti a ocenila dosaženou spolupráci s Pardubickým a Královéhradeckým krajem. Jan Šimáček, koordinátor programu, vyhodnotil letošní soutěž,
zopakoval kritéria hodnocení a podrobněji je zdůvodnil. Poté vyhlásil výsledky a Věra Luxová spolu
s hejtmanem Línkem předali zástupcům škol ocenění. Jedna ze zkušených a fondem oceněných
pedagožek, Marie Nováková, v krátké přednášce zaujala výsledky své práce na velké škole pražského sídliště. Na závěr se rozvinula velmi plodná a zajímavá diskuse, ve které se vyučující navzájem
informovali o svých zkušenostech. Bylo zřejmé, že tato forma podpory, pro kterou se fond rozhodl,
má své opodstatnění.

2.2.4 Setkání se studenty ve Vsetíně
Stává se tradicí Nadačního fondu Josefa Luxe, že se jednou ročně podílí na uspořádání panelové
diskuse několika odborníků se studenty. Po Litomyšli a Českých Budějovicích se v roce 2003 konala
ve Vsetíně.
Masarykova veřejná knihovna Vsetín ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem a městem Vsetín se
ujala organizace. Aula gymnázia zaplněná studenty 4. ročníků vsetínských středních škol, kteří se
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v nadcházejících měsících budou rozhodovat o své další budoucnosti, přivítala hosty: zakladatelku
Nadačního fondu Věru Luxovou, profesora Jana Sokola, děkana Fakulty humanitních studií UK
Praha a ředitele Centra interdisciplinárních studií UP Olomouc, Pavla Nováčka. Moderování se ujal
starosta města Jiří Čunek.
Diskuse byla inspirována výrokem Josefa Luxe: „Postavme se s odvahou lidskému egoismu, ať má
jakoukoliv formu.“
Věra Luxová nejdříve seznámila studenty se záměry fondu: „Uvažovali jsme, jakou náplň by měl
nadační fond mít. První věc, která nás napadla, se týkala nemocných leukémií, duchovní a psychologické pomoci jim a jejich blízkým. Později jsme si uvědomili, že to nebyla leukémie, čím manžel
především vstoupil do povědomí lidí, ale že byl politik a snažil se vnést do politiky etické a mravní
hodnoty.“ Pak V. Luxová shrnula dosavadní činnost fondu. K uvedenému citátu Josefa Luxe dodala:
„Myslím, že to není výzva jen pro politiky, ale pro nás všechny. Velmi rychle jsme si zvykli na to, že
máme svobodu, která není ohraničená určitou odpovědností. Ale každý má odpovědnost za toho,
kdo je mu blízký, kdo je vedle něj.“
Po Věře Luxové se ujal slova Jan Sokol a ve své vstupní přednášce se věnoval vztahu mezi svobodou a egoismem. „Málokdy si položíme otázku, co vlastně svobodou myslíme. Kdy a proč se cítíme
svobodní nebo naopak nesvobodní. Co si pod svobodou představujeme. Ta představa přitom vede
naše jednání,“ řekl. Podle něj začne člověk o svobodě přemýšlet, až když mu chybí, a v určitém věku
má pocit, že omezení vlastní svobody pochází od druhých lidí. Každý potřebuje udělat zkušenost, že

může něco dělat a nikdo mu do toho nebude mluvit. Ale je smutné, když s touto představou člověk
vydrží do penze. V určitém věku by si měl uvědomit, že to tak úplně není. Často se říká: „Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.“ To považuje J. Sokol za nesmysl: „My žijeme mezi lidmi.
Naše svobody se všelijak prolínají, kříží, přicházejí do konfliktu. To je normální stav našeho života.
Dospělá představa svobody by měla vycházet z toho, že svoboda je svoboda mezi druhými lidmi a že
já ke své svobodě ty druhé lidi potřebuji.“ Použil pak pro objasnění tohoto chápání svobody modelu
hry: „Dospělou lidskou svobodu se učíme v herních situacích. V soupeřivé hře chce každý vyhrát.

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100
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Kdybych chtěl jen vyhrát, vyberu si soupeře, kterého snadno porazím. Jenže brzy přijdu na to, že ta
hra přestává mít smysl a vůbec mě nebaví. Proto si vybíráme soupeře, který je lepší než my, nebo
aspoň vyrovnaný. Nechceme vyhrát za každou cenu, ale především si zahrát. Pravidla hru nejenže
neomezují, ale teprve ji dělají. Bez nich to nejde. V každé hře jde o spravedlivost. Máme zkušenost,
že když se lidé potkají ve spravedlivém prostředí, vyprovokují se k tomu nejlepšímu výkonu, jakého
jsou schopni. To je to, co člověk ve hře hledá. Hra je tedy model, jak můžeme být svobodní mezi
druhými lidmi, s druhými lidmi. A ti druzí lidé nám nejenom nepřekážejí, ale oni nám svobodu vlastně
dávají. Tak vypadá normální lidská společnost, která to umí. Ve společnosti, která to neumí, si lidé
život navzájem kazí. Součástí výchovy je učit se soupeření, tedy vzájemnému dávání příležitostí ke
svobodě v prostředí spravedlivých pravidel.“
Na Jana Sokola navázal ekolog Pavel Nováček citací textaře Michala Horáčka: „Věřím na úžasný
dar Stvořitele – svobodnou vůli. Všichni jsme tak obdarováni a možná budeme jednou tázáni, co
jsme s tímto zázračným darem provedli. Modlím se, abych měl co říct.“ Svou přednášku zaměřil na
koncepci udržitelného rozvoje, což je snaha reagovat na vyhrocující se globální problémy životního
prostředí: „Dříve převažoval názor, že s přírodou je třeba bojovat. Někdo si to myslí dodnes. S přírodou však není třeba bojovat, protože se nám to zpětně vymstí a není to vlastně správné.“ Domnívá
se, že lety do vesmíru v šedesátých letech minulého století nám pomohly uvědomit si, že Země
není obrovská a nekonečná, ale že je to malá loď, která pluje vesmírem, a její kapacita je omezená.
Udržitelný rozvoj je v podstatě určitá syntéza, symbióza ekologie a ekonomie. Eko-logie jako nauka
o hospodářství přírody a eko-nomie jako nauka o hospodářství lidské společnosti jdou bohužel často
proti sobě. V této souvislosti P. Nováček zmínil několik typů solidarity, například mezigenerační, která
se projevuje tím, že přiznáme určitá práva generacím, které teprve přijdou, neboť ty za svá práva
zatím nemohou bojovat. Ale měly by mít možnost důstojného života alespoň v té míře, v jaké to bylo
dopřáno nám. Dále hovořil o principu předběžné opatrnosti. Měli bychom se snažit předvídat budoucnost, modelovat si ji a předpovídat určitá ohrožení, což v individuálním životě často děláme.“
Počáteční ostych studenti brzy překonali a rozvinula se živá a zajímavá diskuse. Osobní setkání,
možnost bezprostřední reakce má svou jedinečnost. Jan Sokol uvedl ve své přednášce příhodná
slova Martina Heideggera: „Technika odstraňuje vzdálenosti, ale nevytváří blízkost.“
2.2.5 Setkání starostů
27. 11. 2003 se v rámci Projektu etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro rok 2003 a 2004
uskutečnilo setkání starostů Rychnovska. Konalo se ve Společenském centru v Rychnově n. Kn.
Spolupořadatelství přijalo Město Rychnov n. Kn., zahájení se ujal starosta města a zároveň radní
Královéhradeckého kraje Jiří Rokl. Předsedkyně NFJL Věra Luxová seznámila přítomné se záměry
podpůrných programů nadačního fondu. Mgr. Jan Šimáček informoval o konkrétních možnostech
získání podpory od NFJL a Královéhradeckého kraje. Samotný Projekt etického vzdělávání KHK
představil 1. náměstek hejtmana Ing. Vladimír Derner, který je také gestorem projektu. Hlavním
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bodem programu pak byla přednáška předsedy Etického fóra ČR PhDr. Jana Šolce k EtV, která
přítomné velmi zaujala svou provázaností s aktuálními společenskými problémy.
Obdobný průběh mělo setkání se starosty z Královéhradecka, které se uskutečnilo dne 4. 12. 2003
v budově krajského úřadu.
Další setkání jsou plánována v roce 2004 v sídlech bývalých okresů: v Náchodě, Trutnově a Jičíně.
2.2.6 Konference Člověk a média, Praha - Vinoř
Za účasti čtyř desítek zájemců proběhla 29. 11. 2003 na půdě Centra Mariapoli v Praze – Vinoři
třetí konference „Člověk a média“, pořádaná Hnutím fokoláre a občanským sdružením Pontes za
podpory Nadačního fondu Josefa Luxe.

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100
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2.2.7 Vyhlášení výsledků Soutěže o nejlepší školní časopis 2003
Slavnostní vyhodnocení soutěže se tentokrát konalo v budově Senátu parlamentu České republiky.
Záštitu převzala členka čestného výboru a senátorka Zuzana Roithová, která také hosty přivítala.
Předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Věra Luxová seznámila přítomné s cíli fondu, jeho
prací a zkušenostmi. Po vyhlášení výsledků, shrnutí letošní soutěže a předání cen vystoupila paní
Olga Kopecká-Valeská, poslední ředitelka české redakce Radia Svobodná Evropa, hovořila o svých
zkušenostech s žurnalistikou, o novinářské etice a vývoji této redakce Radia Svobodná Evropa. Po
jejím úvodním projevu následovala diskuse. Poté byla pro účastníky zorganizována prohlídka té části
Valdštejnského paláce, kterou senát užívá, a nakonec malé občerstvení.

3. Partnerské neziskové organizace
3.1 Etické fórum ČR
EF ČR je občanským sdružením s členskou základnou po celé republice. K ideálům občanské společnosti se přihlásilo svou první, spontánní veřejnou prezentací, která se pod patronací rektora ČVUT
uskutečnila 21. 5. 1999 v Betlémské kapli v Praze. Zaregistrováno bylo na samém konci téhož roku
a ustaveno na sněmu 11. dubna ve velkém sále Akademie věd ČR.
Podporuje v duchu evropské kultury a euroatlantické civilizace aktivity prosazující prosociální etiku
a etické jednání ve společenském životě a v ostatních oblastech lidské činnosti. Podporuje ochranu
života od početí do přirozené smrti. Napomáhá prosazování a dodržování lidských a občanských
práv. Usiluje o prohloubení etické výchovy dětí a mládeže, iniciuje a prosazuje zavedení etické výchovy (metodou zážitkového vyučování) do našich škol.
K dosažení svých cílů organizuje konference, semináře, pořádá besedy a přednášky, vydává informační a metodické materiály apod.
V krajích zakládá oblastní Etická fóra (Liberecko, Jablonecko, Českobudějovicko, Královéhradecko).
14
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V současnosti úzce spolupracuje s NFJL v rámci projektů etického vzdělávání Pardubického a Královéhradeckého kraje. V Hradci Králové otevřelo za finanční podpory NFJL kurz pro lektory ETV
a připravuje kurz pro učitele.
Kontakt:
Etické forum ČR, o.s., Veletržní 24, 170 00 Praha 7
IČO 70102295; bankovní účet HVB Czech Republic, č.ú. 6207-002/2700
tel. 220 397 282; e-mail sekretariat@etickeforumcr.cz
předseda sdružení: PhDr. Jan Šolc

3.2 Sdružení Křižovatka a Jedlová
Obě občanská sdružení působí již přes 10 let v tzv. centrech stálého života mládeže: Křižovatka
v Jizerských horách a Vesmír v Orlických horách. Mladí lidé mají v těchto centrech možnost sami se
podílet na životě vycházejícím z hodnot přátelství, solidarity a vzájemného sdílení.
Centra jsou otevřena celoročně, mládež přijíždí většinou spontánně, příspěvky na provoz jsou dobrovolné. Tím je umožněn pobyt také mladým lidem ze sociálně slabých rodin.
Tyto faktory napomáhají k vytváření prostředí, ve kterém se mladí cítí být ve svém domě. Pobyt, při
němž je alespoň částečně možno zakusit život ovlivněný křesťanskou hodnotovou orientací, pomáhá
mladým lidem nenásilnou formou k celkovému rozvoji jejich osobnosti. Mnozí potom předávají získanou zkušenost dalším vrstevníkům. Ročně se v centrech vystřídá okolo 6000 mladých lidí a dětí.
Průměrný věk se pohybuje okolo osmnácti let. Mládež přijíždějí z celé ČR a také ze zahraničí.
V současné době jsou v čele center Mgr. Vladimír Novák (Křižovatka) a Mgr. Pavel Rousek (Vesmír).
O organizaci a řád života v domě, zabezpečení technického a administrativního zázemí a koordinaci
většiny akcí i programů, se starají týmy stálých spolupracovníků z řad mládeže. V centru pracují dlouhodobě a mladým návštěvníkům se věnují i o víkendech. Ti je vnímají jako své vrstevníky a snadněji
od nich přejímají pozitivní hodnotovou orientaci.
Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100
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Kontakt:
Sdružení dětí a mládeže Křižovatka, 46848 Příchovice 38
IČO: 60253011; bank. účet ČS, č.ú. 09615233229 / 0800
tel.: 483 399218; email: dczm.krizovatka@cmail.cz
předseda sdružení: Mgr. Vladimír Novák

Sdružení Jedlová, 517 91 Deštné v Orl. Horách, Jedlová 266
IČO: 46457828; bank účet ČS, č.ú. 1243325349 / 0800
tel.: 494 663140; email: dczm.vesmir@tiscali.cz
předseda sdružení: Mgr. Pavel Rousek
3.3 Sdružení Pontes
0bčanské sdružení Pontes bylo založeno s cílem podporovat a rozvíjet eticky hodnotné výchovné
a vzdělávací aktivity. Sdružení se podílí na vzniku nového kulturního, vzdělávacího a společenského
centra v Praze – Vinoři, které by se mohlo a mělo stát zázemím i pro ostatní, obdobným způsobem
působící neziskové organizace. Jeho ambiciózní program zahrnuje přes 20 oblastí působení, při
kterých vychází ze svého základního cíle: šířit a v praxi uskutečňovat myšlenky jednoty, svornosti
a bratrství mezi lidmi bez ohledu na jejich věk, náboženské přesvědčení, národní nebo rasovou
příslušnost a společenské postavení zejména v oblasti výchovné, vzdělávací, sociální, kulturní a kulturně-duchovní. Přes široký okruh aktivit, které díky rozsáhlé personální základně a velkému okruhu
příznivců toto sdružení může realizovat, je i jeho pozornost soustředěna především k mládeži, jejíž
zdravý vývoj pokládá za nejvýznamnější prioritu ve své činnosti. Se členy Sdružení Pontes spolupracoval NFJL v loňském roce především v oblasti vzdělávání a podporou konference Člověk a média.
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Kontakt:
Občanské sdružení Pontes, Modletínská 2, 101 00 Praha 101
IČO: 26594714; bank. účet VUB a.s., č.ú. 001003-407900000 / 6700
tel.: 272 474985; email:
předsedkyně sdružení: Mgr. Mária Langschová, místopředseda: Ing. Vít Valtr

Proč podporujeme právě tyto organizace?
V mladých lidech stále existuje touha po hodnotách jako jsou pravda, přátelství, domov, láska. Zároveň však jsou negativně ovlivňováni pokračujícím oslabováním významu rodiny, relativizmem, působením reklamy a některých proudů soudobé kultury. Výsledkem často bývá mladý člověk více nejistý,
uzavřený do sebe, nezakotvený v hodnotách, mnohdy zápasící s beznadějí a obtížně se orientující
v obrovském trhu nabídek všeho druhu. Oslabuje se také jeho sociální cítění. Doprovázení dnešních
mladých lidí se stává obtížnější. Postupem let je proto i práce shora zmíněných sdružení stále náročnější, zároveň však i více potřebná. Mladí lidé se v laskavém prostředí „uzdravují“ ze zranění, která
v sobě nesou a nacházejí jasné a pravdivé hodnoty, umožňující jim orientaci v soudobé názorové
džungli. Najdou-li sami sebe, postupně se stávají těmi, kdo dokáží pomáhat ostatním, protože chápou, že v tomto postoji se plně realizují jako zralé lidské osobnosti.
Jestliže pozorujeme dnešní celosvětový vývoj, je jisté, že bude stále více potřeba lidí schopných žít
„pro druhé“. Jsme přesvědčeni, že činnost zmíněných neziskových organizací, spočívající v doprovázení mladých k nalézání skutečných hodnot, je a bude pro současnou i budoucí společnost nesmírně
přínosná a zaslouží si proto velkou pozornost a podporu. Tu těmto organizacím s výjimečně cenným
zaměřením hodlá NFJL podle svých možností nadále poskytovat nebo alespoň zprostředkovávat.

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100
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4. Přehled o nadačních darech
4.1 Finanční nadační dary
dárce

částka v Kč

Koutný

200

Rieter, Holding AG, Ústí nad Orlicí
Holcmanová, Litomyšl

50.000
5.000

Talířovi, České Budějovice

700

Brtník

500

Kutáč, Frýdlant nad Ostravicí

2.000

KDU-ČSL, Frýdlant nad Ostravicí

3.000

město Choceň

5.000

Mikušek, Valašské Meziříčí

10.000

Silnice, Hradec Králové

50.000

Královéhradecký kraj

20.000

Austin Detonator, Vsetín

25.000

Dvořáková, Bystřice

1.000

Skanska, Prostějov

60.000

Nováková, Choceň

700

Booth, Velká Británie

500

Bartoš, Rychnov nad Kněžnou

1.000

Kachníkovi, Nivnice

10.000

Cepák, Gymnázium České Budějovice

18
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Junior klub KDU-ČSL, Praha

5.200

Línek, Pardubice

5.000

Línková, Pardubice

10.000

4.2 Věcné dary
Hodnota v Kč
Počítač

19.180

4.3 Nefinanční dary

Globe Internet Praha

sponzorování domény a virtuálního serveru
internetové prezentace fondu

Miroslav Šimáček ml.

vytvoření a aktualizace internetových stránek, grafické práce, administrace

Daniela Kopecká
Dako, Ústí nad Orlicí

bezplatné poskytnutí ekonomických služeb

Lenka Deverová

právní poradenství

Vlastimil Bartoš
Grantis s.r.o., Ústí nad Orlicí

tisk za režijní náklady

Petr Štěpán

příprava výstavy

Zuzana Roithová

pomoc při organizaci vyhlášení výsledků
soutěže „Nejlepší školní časopis“

Pardubický kraj v čele s hejtmanem Romanem
Línkem

poskytnutí prostor a občerstvení při slavnostním předání cen programu ETV

Jan Šolc

přednáška

Pekařství Lifka

pekařské výrobky – občerstvení Hemže

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100
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Marie Nováková

přednáška

Olga Kopecká–Valeská

přednáška

Pavel Nováček

přednáška

Jan Sokol

přednáška

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.
5. Přehled o poskytnutých příspěvcích

Subjekt

výše nadačního příspěvku

Občanské sdružení Pontes, Praha
Zvláštní škola Choceň

50.000
5.000

Sdružení „Křižovatka“, Příchovice

50.000

Etické fórum České republiky, o.s., Praha

30.000

Sdružení Jedlová, Deštné v Orlických horách

50.000

ACET ČR, o.s., Hlinsko

10.000

Gymnázium Česká Lípa

10.000

Základní škola J.K.Tyla, Písek

10.000

Základní škola Krouna

20.000

Gymnázium Jihlava

15.000
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Základní škola, Západní 18, Plzeň

15.000

Gymnázium Český Těšín

20.000

ZŠ Generála Janouška, Praha 9 – Černý most

20.000

Speciální církevní ZŠ Don Bosco, Praha 8

20.000

Cyrilometodějské gymnázium Prostějov

15.000

Letohradské soukromé gymnázium

15.000

Církevní základní škola Borohrádek

10.000

ZŠ Skuhrov nad Bělou

10.000

Základní škola Sušice

10.000

Nadační fond se snaží poskytovat finanční podporu neziskovým organizacím i jednotlivcům takovým
způsobem, aby je její získání co nejméně administrativně zatěžovalo a neobíralo je o drahocenný čas
a energii, kterou potřebují především k naplňování svého poslání. Chceme tak jít úmyslně proti současnému trendu v grantové činnosti. Ten možná v dobře míněné snaze o co nejspravedlivější rozdělení podpory přináší často neúměrné časové a finanční zatížení samotnému poskytovateli i příjemci.
Proto také fondem poskytnuté nadační příspěvky nesvazujeme přísnou účelovostí a ponecháváme
rozhodnutí o způsobu využití podpory na příjemci. Z obdržených zpráv o využití nadačních příspěvků
vyplývá, že podpořené subjekty použily poskytnuté prostředky vždy účelně a ve shodě s našimi i svými cíli. Jsme si vědomi, že i tento přístup má svá rizika, pokládáme je však za přijatelná. Naopak nás
těší pružnost a nízká nákladovost vlastní činnosti fondu, která nám umožňuje maximum získaných
prostředků rychle využít k přímé podpoře.
6. Účetní závěrka – výsledky
a) Majetek fondu k 31. 12. 2003 v tis. Kč:
z toho: hmotný majetek:			
finanční majetek:				

572
135
437

b) Výsledky hospodaření za rok 2003 v tis Kč:
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NÁKLADY
telefonní poplatky
Cestovné
tisk (výroční zpráva, pozvánky, vstupenky…)
dary – nadační příspěvky
náklady na zajištění akcí – hudba, občerstvení
odpisy
ostatní finanční náklady
NÁKLADY CELKEM

10
7
36
385
9
10
2
459

VÝNOSY
přijaté úroky
ostatní mimořádné příjmy
příjem z koncertu
příjmy z prodeje obrazů
VÝNOSY CELKEM

1
385
19
14
419

VÝSLEDEK

-40

6.1 Zhodnocení základních údajů účetní uzávěrky
Třetí rok činnosti nadačního fondu byl poznamenán především zvýšením počtu aktivit vznikajících
v rámci spolupráce při realizaci projektů krajů a prohlubující se spolupráce s partnerskými organizacemi. Výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 385 tisíc Kč. Finanční příjmy dosáhly hodnoty
cca 419 tisíc Kč. Vlastní náklady na správu fondu, které obsahují i výdaje spojené s uspořádáním
a zajištěním vlastních programů pak cca 63 tis. Kč. V roce 2003 naše výdaje mírně překročily příjmy,
které nedosáhly úrovně předcházejícího roku. Vzhledem k tomu, že účelem nadačního fondu není
dosahování zisku, nepokládáme tento výsledek za znepokojivý. Oblast etické výchovy totiž získala
v rámci projektů krajů, na kterých jsme spolupracovali, zcela jinou úroveň možné podpory. Přesto
budeme muset v následujícím období věnovat získávání darů zvýšenou pozornost, aby záporný
výsledek hospodaření byl pouze výjimkou.
6.2 Zhodnocení dodržení 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 63 tis. Kč, tj. 16,3 %.
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7. Výňatek ze zprávy revizora
Na základě kontroly předložených dokladů a přezkoumání účetní závěrky za rok 2003 konstatuji, že
nadační fond aktivně naplňoval svůj účel a vyvíjel v roce 2003 svou činnost zcela v souladu se zákonem, nadační listinou, statutem nadačního fondu a ostatními právními předpisy.
8. Záměry Nadačního fondu Josefa Luxe pro rok 2004
V průběhu tříleté činnosti nadačního fondu se podařilo nalézt účinné způsoby podpory aktivitám, které přispívají k dosažení zvolených cílů. Potěšitelné je, že se podstatně rozšířil okruh spolupracovníků
a příznivců z řad jednotlivců i organizací. Tím se nám otevírají i nové možnosti působení v roce 2004,
které bychom rádi co nejlépe využili. Uvědomujeme si však také, že i nadále máme jen omezené
personální a finanční zdroje. Musíme tedy pracovat velmi efektivně a soustředit proto svou podporu
do oblasti, kterou pokládáme za nejdůležitější. Naší prioritou tak i pro následující období zůstává
podpora aktivit napomáhajících správné hodnotové orientaci, a to zvláště u mládeže. Specifickým
cílem pro letošní rok je pak zvýšení jejího rozsahu a rozšíření okruhu spolupracujících subjektů. To,
zda se nám tyto záměry podaří naplnit, nezávisí však jen na nás. A proto předem děkujeme všem,
kteří v roce 2004 Nadačnímu fondu Josefa Luxe poskytnou svou přízeň.
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Jiří Suchý vyjádřil kdysi příležitostně jednoduchou větou rozvitou
hlubokou pravdu: „Všechny velké věci se dějí na základě zákona
duší spřízněných.“ Léta se mi ta prostopravda osvědčuje, naposledy když jsem před dvěma lety potkal u liberecké zoologické
zahrady tři optimisty, nadšence a současně sloupy Nadačního
fondu Josefa Luxe, paní Věru Luxovou, Dr. Irenu Sargánkovou
a Mgr. Jana Šimáčka; od té doby totiž trvá naše společné a radostné usilování. Dlouho vlastně nepadlo slovo “etika“, „mravnost“ ani „slušnost“ (a nebylo to ani zapotřebí, někdo to znamení
nosí na tváři a má ho v očích), ač právě na tohle téma jsme se
sešli.
Luxův nadační fond byl u nás bezkonkurenčně první občanskou
institucí, která rozhodnými počiny odměnila v Čechách a na Moravě snahy a aktivity učitelů i žáků v nově zaváděném školním předmětě etická výchova, v čemž neustávají posud.
Byl a je to počin hodný pocty a vděku. Krajový patron i patriot Rumcajs v takovou chvíli nabil
do bambitky žalud a vystřelil „na slávu“. Přijměte, přátelé, za ty hezké společné roky poděkování mé i nás všech z Etického fóra.“
PhDr. Jan Šolc
předseda Etického fóra ČR

Činnost NFJL se pro náš kraj stala bezprostřední inspirací ke
zpracování a vyhlášení Projektu etického vzdělávání Královéhradeckého kraje. Spolupráce s fondem v rámci tohoto projektu
je dále rozvíjena a z dosavadního průběhu můžeme jednoznačně
vyvodit, že etické vzdělávání je současným velkým tématem naší
společnosti. Cítíme silnou pozitivní odezvu ode všech, kterým
tento projekt byl předložen. Hlavní přínos činnosti NFJL spatřuji
v tom, že dokázal poukázat na dnes již ověřenou skutečnost: Bez
etického jednání nelze vybudovat prosperující společnost.
Ing. Vladimír Derner
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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„Etika je o tom, že krást se nemá, že je správné a slušné
pozdravit, nebo třeba pomáhat slabším. Etickou výchovu ale
nelze vnímat jako pouhé moralizování. Proto vítám snahu
Nadačního fondu Josefa Luxe etiku uvést v život a vštípit její
základní principy již dětem ve školách.
Etika je významnou součástí společnosti a bohužel si v této
oblasti ještě hodně dlužíme. Rada Pardubického kraje považuje zlepšení etického prostředí za jednu ze svých priorit. Právě
proto vyhlásila spolu s Nadačním fondem Josefa Luxe Projekt
etické výchovy na základních a středních školách Pardubického kraje.“
Ing. Roman Línek
hejtman Pardubického kraje

Měl jsem možnost osobně se přesvědčit, že Nadační fond Josefa Luxe velmi prakticky a účinně podporuje a rozvíjí aktivity
usilující o návrat tolik potřebných univerzálních lidských hodnot
do naší společnosti.
Ze srdce proto přeji Vám i Vašim spolupracovníkům, vážená
paní Luxová, radost z dobré práce.
V té Vás také v mezích svých možností chci i nadále podporovat.
Jiří Rokl
starosta Města Rychnov n. Kn.
a člen Rady Královéhradeckého kraje

Více informací o Nadačním fondu Josefa Luxe naleznete na internetových stránkách

www.fondlux.cz

www.fondlux.cz

Design Miroslav Šimáček, tisk Grantis, Ústí nad Orlicí

