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Vážení přátelé,

máme za sebou další rok, v němž Nadační fond Josefa Luxe působil v oblastech, jež si od začátku 
vytýčil a jež vám příznivcům i ostatním slíbil naplňovat. Podporujeme etickou výchovu na školách, 
snažíme se ulehčit situaci rodinám těch, kteří onemocněli leukémií a podporujeme studenty, kteří 
nejen mapují naši cestu demokratickým procesem, ale pokoušejí se najít v hloubce onoho procesu 
úskalí, na něž naráží.

Neděláme si iluze, těchto úskalí vidíme mnoho, ale uvědomujeme si , že důležitější než naše vidění 
je vidění těch, kteří dospívají. Mají život před sebou a nemusejí ho zařizovat jen pro sebe, mohou se 
dívat dál. Číst často banální novinové zprávy s tím, že mediální trh je zčásti informační služba, zčásti 
byznys. V té spleti se musejí naučit aspoň trochu orientovat, jinak se ztratí a uvěří desinformacím. 
I pro to se snažíme jim pomáhat.

Uplynulý rok nebyl vůbec jednoduchý. Jaký bude ten další? Snahy rozdělit naši společnost tu jsou 
a snahy oddělit nás od Evropy a euroatlantického společenství také. Uděláme, co v našich skrom-
ných podmínkách můžeme, aby neuspěly. Přejeme si spolupráci, kolegiální soužití, vzájemné pocho-
pení a vstřícnost.

S Nadačním fondem Josefa Luxe takovou cestou půjdeme, protože to je jeho odkaz, o jehož naplňo-
vání usilujeme. Děkuji všem, kdo nás podporují a tyto naše snahy s námi sdílejí.

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 pokračoval i v roce 2017 ve svých hlavních prioritách: Programu podpory etické výcho-
vy 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 a na podzim uspořádal tradiční benefiční koncert na Hemžích.
 
V roce 2017 Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil tyto programy:
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2.1 Programy

2.1.1 Program podpory Etické výchovy

Slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory etické výchovy na základních a středních školách 
pro rok 2017 proběhlo v úterý 31. října 2017 v Praze, ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. Předání ocenění přihlášeným školám se konalo za účasti náměstka 
MŠMT Mgr. Jaroslava Fidrmuce a europoslankyně Ing. Michaely Šojdrové. 

Tento program každoročně vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe již od roku 2001. Od roku 2016 je 
koordinátorkou tohoto programu Ing. Mgr. Marie Nováková. Setkání se zúčastnili ředitelé oceněných 
škol spolu s pedagogy pro etickou výchovu. Bylo oceněno všech 13 přihlášených škol a byla udělena 
4 první místa, 6 druhých míst a 3 třetí místa.

Prosazování etické výchovy do škol není jednoduché. Od roku 2010 se zařadila jako doplňující vzdě-
lávací obor do Rámcově vzdělávacích programů pro základní a střední školy. Nabízí určitou pomoc 
při řešení závažných problémů dnešní doby a vzhledem k narůstající agresivitě dětí a mládeže i ja-
kousi prevenci negativních jevů. Z každoročních setkání zástupců škol se ukazuje, že efekty této 
výchovy jsou okamžité. Kromě toho, že se mění chování dětí, dochází i k pozitivnímu ovlivnění atmo-
sféry na školách. Je více radostná a žáci jsou k sobě vnímavější a pozornější. Jedna věc je možnost 
výuky, ale je také potřeba mít dostatek připravených pedagogů pro etickou výchovu. Tu by měl učit 
aprobovaný pedagog. Základem výuky etické výchovy je projekt prosociálního chování, který je zalo-
žený na zážitkové metodě. Hlavní témata se dají shrnout do několika souborů. 

M. Nováková, V. Slezáčková, V. Luxová, J. Najmonová, J. Fidrmuc
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  1. Komunikace a mezilidské vztahy 
  2. Pozitivní sebepojetí a důstojnost lidské osoby
  3. Pozitivní hodnocení druhého 
  4. Tvořivost-řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí
  5. Komunikace citů 
  6. Empatie- vcítění se 
  7. Asertivita-zvládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání 
  8. Reálné a zobrazené vzory
  9. Elementární prosociálnost-pomoc, dělení se, spolupráce, přátelství
10.Komplexní prosociálnost-sociální problémy, solidarita, kooperativnost.

Nabízejí se však i další možná témata jako rodina, ve které žijeme, výchova k sexuálnímu zdraví 
a k rodinnému životu, etika a hodnotový systém, ochrana přírody a životního prostředí. Dobře vedená 
etická výchova má pozitivní vliv i na kvalitu vzdělávání v širším slova smyslu. Etická výchova nepře-
dělá člověka, geneticky si všichni neseme určitou danost, ale ovlivní chování člověka a působí na 
jeho charakter. Nelze si než přát, aby školy využily této možnosti a etickou výchovu zařadily do svých 
rámcově vzdělávacích programů ve větší míře.Osobně bych si přála, aby se tato výuka rozšířila do 
všech škol a získala podporu učitelů, rodičů, ale i starostů – zřizovatelů škol.

Hodnotící kritéria soutěže byla:

 - 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 EtV vyu-
čuje 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 
učitelského 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 , medi-
ální výchova, multikulturní tolerance, profesní etika aj. 

 - za přednost bude považována stručnost a věcnost přihlášky
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Oceněné školy:

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

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou

Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

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

Základní škola Brumov – Bylnice

Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka

Základní škola Hradební Broumov

Základní škola Kolín V

Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové – Svobodné Dvory

3. místo
a nadační příspěvek ve výši 10 tis. Kč získaly:

Základní škola 28. října Žamberk

Základní škola Sever Hradec Králové

Základní škola a Mateřská škola Klas Pardubice-Rosice nad Labem
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2.1.2. Program podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním

V roce 2017 byl vyhlášen Program podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním. Do 
programu se přihlásily spolky Amelie, z.s. a Diagnoza CML,z.s. Oba projekty splnily zadání programu 
a byly nadačním fondem finančně podpořeny.

Amelie,z.s. poskytuje od roku 2006 psychosociální pomoc dospělým onkologicky nemocným a jejich 
blízkým – přímou prací a osvětou v oblasti psychosociální pomoci.

Popis projektu: Dobrovolníci Amelie dlouhodobě docházejí na ambulanci hematoonkologie v Praze 
a nabízejí nemocným a jejich blízkým svůj čas a drobné aktivity. Cílem je podpořit čekající onkologic-
ky nemocné na ambulancích, poskytnout jim minimální komfort a podporu. Tím se snižuje jejich stres 
z dlouhodobého čekání a také kultivuje prostředí nemocnic. Amelie vede akreditovaný dobrovolnický 
program od roku 2007 a v rámci něj realizuje výše uvedený projekt již několik let na hematoonkolo-
gické ambulanci v Praze, kam nyní dochází dobrovolníci 4x týdně na 2-3 hodiny denně.Dobrovolník 
na ambulanci pro nemocné připravuje pocit klidu, bezpečí a důvěry, nabízí nemocným individuální 
kontakt a určité zázemí. Konkrétně nabízí časopisy, křížovky, zůstane na chvíli s pacientem, aby si 
s ním popovídal, rozdává pacientům informace o navazujících službách apod. Důležitou součástí 
jeho podpory je možnost nabídky občerstvení. Pacient se mnohdy z provozních důvodů nemůže 
vzdálit z čekárny, aby si občerstvení zajistil sám. Dobrovolníci tak pacientům roznášejí kávu, čaj, 
vodu. Umožní jim odejít na toaletu s tím, že zdravotním sestrám sdělí, že klient za chvilku přijde, 
pokud je volán.

Projekt realizuje koordinátor dobrovolníků v rámci akreditovaného dobrovolnického programu Amelie 
a při jeho realizaci aktivně spolupracuje se zdravotním personálem. Ten hodnotí přínos projektu jako 
vysoký, byť se jedná o poměrně jednoduché úkony, bez zvláštní odbornosti. Prostředí onkologie je 
zátěžové, a tak je kladen velký důraz na motivaci dobrovolníků a psychohygienu.

Dobrovolníci jsou pro svou činnost připravováni na dvoudenním školení dobrovolníků na onkologiích, 
jsou pojištěni, mají smlouvu na dobrovolnickou činnost. Koordinátor je s nimi v průběžném kontaktu 
a poskytuje jim intervizi činnosti, zprostředkuje supervizi pod vedením externího supervizitora a hod-
notí s nimi činnost, nabízí další vzdělávání.

Dobrovolníci ročně odpracují na ambulanci celkem 190 hodin a při téměř 100 návštěvách dojde 
k více než 5 000 kontaktům s nemocnými. Provoz na občerstvení pokrývá Amelie v rozsahu cca 
20 000 Kč ročně z drobných darů a vlastních zdrojů a v posledních dvou letech tomu napomohl 
i Nadační fond Josefa Luxe.
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Cílem tohoto projektu je udržet provoz dobrovolnického programu na ambulanci alespoň v součas-
ném rozsahu, případně jej rozšířit. To předpokládá průběžnou práci s dobrovolníky, školení 2x ročně, 
koordinaci činnosti a materiální podporu pro provoz na ambulanci.

Nadační fond Josefa Luxe projekt podpořil částkou 35 800 Kč.

Diagnoza CML z.s. je organizace řízená pacienty za účelem podpory pacientů s leukémiemi a jinými 
krevními malignitami. Do své edukační a podpůrné činnosti integruje také rodinné příslušníky v roli 
pečovatelů. Misí organizace je především informační, právní a vzájemná psychologická podpora 
pacientů a jejich rodin, jakož i zlepšování komunikace mezi pacienty a lékaři díky posilování aktivního 
přístupu k onemocnění a připravenosti pacientů spolurozhodovat o své léčbě.

Nadační fond Josefa Luxe podpořil projekt: Regionální setkání pacientů a jejich rodinných pří-
slušníků v Praze, Brně a Ostravě v roce 2018. Setkání nabízejí příležitost k edukaci pacientů 
o současných trendech v léčbě, managementu nežádoucích účinků a specifiky léčby určitých pa-
cientských skupin. Odborný program skýtá nemocným a jejich blízkým příležitost k nahlédnutí do 
výsledků klinických studií a aktualizovaných doporučeních, ve sděleních přizpůsobených laickému 
publiku. Během diskuze mají účastníci možnost klást otázky, na které nebývá v ordinaci prostor, 
případně bližší vysvětlení a konzultace druhého názoru.. Pacienti mají jedinečnou příležitost konzul-
tací s hematology, kteří nejsou jejich ošetřujícími lékaři. Jednotlivých setkání se účastní cca 80 – 90 
zájemců.

Nadační fond Josefa Luxe projekt podpořil částkou 30 000 Kč.

V programu hodláme pokračovat i v roce 2018.

Josef Lux 
Koordinátor programu

2.2 Konference, ceny a další aktivity

2.2.1 Cyklus Člověk a média

V roce 2017 pokračoval cyklus konferencí Člověk a média. Jarní konference s názvem „Já a média 
– kdo koho ovládá?“ se zabývala vztahy mezi internetem a jeho uživateli a nebezpečnou závislostí 
na něm. Podzimní konference „ Mohou média vyhrát volby?“ se snažila odpovědět na otázku vlivu 
sdělovacích prostředků na politické dění. Záznam konferencí naleznete na www.clovekamedia.cz



10

Nadační fond Josefa Luxe

Č. účtu u KB: 86–0651200217/0100

Jarní konference: Já a média – kdo koho ovládá?

„Dobrý sluha, ale zlý pán“
Toto rčení platí nejen o ohni, který člověk používá už desítky tisíc let, ale také o internetu, jemuž je te-
prve asi třicet roků, ale za tu dobu se dokázal stát „způsobem života nás všech“. Oba výroky uvedené 
v uvozovkách zazněly na jubilejní 30. konferenci Člověk a média, konané 27. dubna v Praze, a staly 
se jakýmisi souhrnnými charakteristikami pro hodnocení internetu.

Nad způsobem používání internetu a nad otázkou, kdo vlastně koho ovládá (zda člověk je pánem 
internetu nebo je to naopak), se zamýšleli analytik a odborník na technickou stránku tohoto média 
(Petr Koubský), psycholog a pracovník na klinice léčby závislostí (Jaroslav Vacek) a novinář a práv-
ník (Tomáš Němeček).

Na konferencích Člověk a média se často kladou provokativní otázky etického charakteru, na něž 
neexistují jednoznačné odpovědi, a člověk je musí hledat sám nebo ještě spíše v dialogu s druhými. 
V případě internetu to platí dvojnásobně. Sám o sobě není ani dobrý ani špatný; jako každý technický 
prostředek je mrtvý a neutrální a záleží na člověku, jakého ducha mu vtiskne. Nepřehlednost digitál-
ního světa však způsobuje těžkou rozlišitelnost toho, co je na internetu dobré a co špatné.

Internet je médium snadno uspokojující různé lidské potřeby, od informačních a komunikačních, přes 
konzumní a socializační až po herní a zábavní. Je nejvýraznějším představitelem tendence spojování 
komunikace se zábavou, která se v technice začala projevovat od 80. let minulého století, a vůbec se 
nedá odhadnout, kde tento trend skončí.

D. Raus, P. Koubský, J. Vacek, T. Němeček
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Novým problémem souvisejícím s používání internetu je závislost na něm, respektive na některé jeho 
modalitě, z nichž nejtypičtější jsou hry a pornografie. Zajímavým zjištěním je, že závislost mladistvých 
na drogách a na internetu je v nepřímé úměrnosti: se stoupající závislostí na internetu se někdy pro-
jevuje klesající závislost na drogách. Otázkou však je, zda to není „vyhánění čerta ďáblem“.

Jednou z charakteristik internetu je jeho trvalá paměť. Elektronická stopa, kterou člověk za sebou 
zanechává, je nesmazatelná a bývá často využívána v různých soudních sporech. Kromě toho se 
sociální sítě stávají důležitým zdrojem informací pro personalisty při přijímání nových pracovníků. 
Lehkost komunikace na internetu je nebezpečná, zvláště v afektu nebo ve stresu, čehož pak člověk 
mnohdy lituje.

Internet rovněž umožňuje experimentování s vlastní identitou a dovoluje člověku vybudovat si různé 
identity. Rozšířeným jevem jsou debaty na internetu pod skrytou identitou, které jsou mnohdy neseny 
v hyperkritickém až skandalizačním duchu. S domnělou anonymitou se mnohdy ztrácejí zábrany. 
Mají-li si internetové diskuse zachovat určitou úroveň, měly by být vydavatelem redigovány, což se 
na některých serverech již děje.

Největším nebezpečím internetu je, že lehce přenese člověka do virtuální reality, kterou nemusí 
odlišovat od té skutečné, jejíž rozličné těžkosti pak hůře snáší. To je problém zejména u dětí, jimž 
poskytuje jakési „nadnormální“ uspokojení a může tak ohrozit jejich zdravý duševní vývoj. Proto je 
důležité, aby rodiče nacházeli čas „být s dětmi“ i při jejich pobývání na internetu, určitým způsobem 
ho regulovali a nedovolili dětem se ponořit do virtuálního světa až tak, že se v něm ztratí.
Na konferenci byla nakousnuta řada otázek, z nichž mnohé vyústily v apel na naši osobní zralost. 
Naučíme-li se používat internet se zodpovědným přístupem, jeho funkce v životě bude převážně po-
zitivní, neboť zvyšuje prostor naší svobody. V tomto smyslu bylo vyznění diskuse spíše optimistické.

Jiří Kratochvíl

2.2.2 Cyklus Člověk a média

Podzimní konference: Mohou média vyhrát volby? 

Volby a média v době „postfaktické“
Otázka vlivu sdělovacích prostředků na politické dění je pravidelně přetřásána a s novou vehemencí 
obvykle zaznívá zejména po volbách: která média komu přispěla k vítězství, koho naopak podrazila, 
co z toho měla… To, že odpověď na ni není snadná ani jednoznačná, ukázala 31. konference z cyklu 
Člověk a média, jejímž tématem byla provokativní otázka: Mohou média vyhrát volby?
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Prvním důležitým faktorem při debatě na toto téma je prudká změna mediální scény, k níž dochází 
v posledních letech: na významu nabývají nová elektronická média (Facebook, YouTube, Twitter, In-
stagram…), přičemž klasická média (tisk, rozhlas, televize) poněkud ustupují a u nás rovněž dochází 
ke změně jejich vlastníků. Narůstá vliv soukromých televizí.
Výhodou nových médií je rychlost šíření zpráv a jejich snadná dostupnost. Obrovským problémem 
však je ověřitelnost jejich pravdivosti. Působí zde silný psychologický moment, že „chytlavé“ jsou 
především zprávy vyvolávající emoce. Fakta v nich předávaná však nejsou ověřitelná. Hovoříme-li 
o volbách, důsledkem je nárůst emočních postojů při rozhodování na úkor racionálního hodnocení 
kandidátů a jejich slibů. Velká část voličů se rozhoduje na poslední chvíli na základě momentálního 
impulsu.
Snadno zasažitelnou skupinou jsou pochopitelně především mladí lidé. Podle provedených výzkumů se 
většina z nich (ve věku od 16 do 24 let) orientuje v životě na základě informací získaných z Facebooku. 
Mladí si vesměs neuvědomují sílu médií, a proto je naléhavě třeba zlepšit jejich mediální vzdělávání.
Naproti tomu starší lidé, zejména senioři, se většinou s elektronickými médii nesžili (i když i zde jsou 
překvapivé výjimky) a jejich názorová orientace je často ovlivňována některými soukromými televiz-
ními stanicemi, které cíleně „vstupují“ do jejich samoty ve snaze suplovat často chybějící rodinnou 
atmosféru. Vhodným zvaním některých osobností z politiky do neformálních pořadů (například v roli 
kuchařů) mohou nepřímo přispívat k jejich popularitě mezi touto věkovou kategorií.
„Výhodou“ soukromých televizí oproti televizi veřejnoprávní je to, že nejsou tolik vázány ze zákona 
vyplývající povinností dávat před volbami časově vyvážený prostor všem kandidujícím subjektům. 

D. Smoljak, T. Fendrych, P. Fischer, J. Bednář
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Z důvodu této závazné korektnosti vzniká nebezpečí těžkopádnosti některých předvolebních debat 
v ČT oproti srovnatelným pořadům na soukromých kanálech. ČT je rovněž povinna odvysílat všechny 
jí předložené předvolební spoty, i když je zřejmé, že některé jsou nepravdivé nebo jinak pochybné. 
Zákon však neumožňuje jejich odmítnutí.
Zajímavý a poučný příklad použití médií přinesly nedávné americké prezidentské volby, kde se uká-
zalo, že – oproti všem předpokladům „seriózních“ médií – vyhrál ve stylu reality show domnělý outsi-
der, obratně využívající elektronická média. To vedlo mnoho novinářů k reflexi o jejich činnosti: muse-
li si přiznat, že neinformovali přesně a že styl jejich práce vyžaduje změnu. Povzbudivým výsledkem 
jejich sebekritického postoje je nynější růst nákladů některých deníků.
Pro dobrou předvolební informovanost je důležitá práce s průzkumy veřejného mínění, které ovšem 
musí být seriózní a prováděné dlouhodobě podle správné metodiky a na reprezentativním vzorku 
obyvatel. Tedy nikoli nějaké jednorázové ankety, u nichž je pravděpodobnost zkreslení téměř jistá. 
Solidní a profesionální průzkumy veřejného mínění, které sice nejsou levné, ale přinášejí jinde ne-
zjistitelné informace, se stávají součástí demokratického „ekosystému“. Do něj patří i seriózní mé-
dia pracující s dostatečnými finančními zdroji, aby se mohla soustavně věnovat citlivým otázkám 
a podporovat návrat od emocí k faktům. A konečně jsou jeho součástí i profesionálně fungující týmy 
asistentů jednotlivých politiků, kteří by jim měli obstarávat kvalitní podklady pro jejich rozhodování. 
Tento „ekosystém“ je sice finančně nákladný, ale nezbytný; pokud některá jeho součást neplní svou 
funkci (například šířením falešných informací), dochází k jeho intoxikaci a k následnému zhoršení 
atmosféry v celé společnosti.
Velkou výzvou pro pracovníky v médiích – nových i klasických – je trpělivá snaha o odhalování holé 
pravdy a posilování společenské změny ve směru již zmíněného návratu od emocí k faktům. Je to 
práce nevděčná a tvrdá, ale nezbytná, mají-li média dostát své úloze „hlídacího psa“ demokracie 
a posloužit pravým hodnotám, na nichž naše společnost stojí.

Jiří Kratochvíl

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.

2.2.3 Hudební podvečer Hemže 2017

V neděli 1. října 2017 se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně tradiční 
benefiční koncert, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe 
Se svým programem vystoupil soubor Musica Podberdensis. Ve zcela zaplněném kostele zazněly 
spirituály, Dvořákovy Biblické písně a Moravské dvojzpěvy, Meditace na staročeský chorál Svatý 
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Václave od Josefa Suka a koncert zakončila skladba Vedro con mio diletto Antonia Vivaldiho. Ob-
sazení souboru Alena Kopecká soprán, Veronika Kopecká alt, housle, Pavel Kopecký tenor, hous-
le, Ondřej Kopecký bas, violoncello, Ondřej Palkovský viola. Jako host vystoupila klavíristka Jana 
Palkovská, která je v současnosti vedoucí Katedry hudební výchovy na Univerzitě Karlově v Praze, 
Pedagogické fakultě. Po absolvování pražské HAMU působila jako koncertní klavíristka a sklízela 
mnohá ocenění za interpretaci.Pedagogické práci, především přípravě budoucích učitelů hudby, se 
věnuje již více než 30 let. 

Musica Podberdensis 

Musica Podberdensis je komorní vokálně-instrumentální soubor, který se na hudební scéně objevil 
koncem roku 2008. Základem souboru jsou příbuzenské vztahy rodiny Kopeckých, které život zavedl 
do podbrdského regionu, odtud inspirace pro název (podle Mapy Čech Mořice Vogta z roku 1712, 
na níž je zakreslen „Circulus Podberdensis“ sahající od řeky Berounky přes brdské hřebeny až po 
tok Vltavy).
Vedle vystupování při různých příležitostech v tuzemsku i v zahraničí se zaměřuje především na 
přinášení klasické hudby do koncertních sálů a kostelů Podbrdska.
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Benefiční koncert byl malým poděkováním sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by 
fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Poděkování patří i hudebníkům, 
krásné rodiny Kopeckých, kteří svým koncertem připravili posluchačům hluboký hudební zážitek. 
Výtěžek benefičního koncertu činil 13 330 Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy na 
základních a středních školách. 

soubor Musica Podberdensis
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3. Přehled o nadačních darech

dárce částka v Kč

3.1. Finanční nadační dary

ABQ AGENCY s.r.o.Praha 100 000

AB- EFEKT s.r.o.Praha 90 000

CB-Destrukce České Budějovice  50 000

Šojdrová Michaela  12 000

Novotná Marie 10 000

Váhalová Zdeňka 7 000

Toppischová Miriam 5 000 

Gorun Petr 5 000

Město Choceň 5 000

Kasal Jan 4 000

Šuda Jaroslav  3 000

Šilar Petr  3 000

Bartoš František  3 000

Chýlková Vlasta  2 000

Rensová Marie  2 000

Jebavá Štěpánka  2 000

Hurychová Eva  1 500

Petrof Jan 1 000

Marek Petr 1 000

Dvořáková Helena 1 000
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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.

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
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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 Kolín V 15 000

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 10 000

Základní škola a Mateřská škola Klas Pardubice 10 000

Základní škola 28. října Žamberk 10 000

Program podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním
AMELIE, z.s. 35 800

DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s. 30 000

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

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU 20 000

Dílo Mariino časopis Nové Město 20 000

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

Majetek fondu k 31.12.2017 v Kč 492 738
z toho: hmotný majetek:  7 399 
finanční majetek: 485 339

Výsledky hospodaření za rok 2017 v Kč

NÁKLADY 

tisk (výroční zpráva, kancelářské potřeby)  17 372 

hudební produkce Hemže, doména, poštovné  8 171

poskytnuté nadační příspěvky  325 800

hodnocení projektů  7 000

poplatky banky  726

NÁKLADY CELKEM  359 069

VÝNOSY

příjmy z koncertu Hemže  13 330

přijaté dary  307 700

VÝNOSY CELKEM  321 030

VÝSLEDEK  -38 039 
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5.1. Zhodnocení základních údajů účetní závěrky

V hodnoceném období roku 2017 poskytnul nadační fond příspěvky ve výši 325 tis. Kč. Podpora 
směřovala především do podpory výuky EtV na základních a středních školách a do programu pod-
pory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním. Protože fond obdržel nadační dary v hodnotě 
cca 308 tis., skončilo jeho hospodaření záporným hospodářským výsledkem ve výši 38 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 33 269 Kč, což je vzhledem k výši finančních pří-
spěvků poskytnutých v roce 2017 pouze cca 10 %. 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 2017 opět nulové.

7. Záměry Nadačního fondu Josefa Luxe pro rok 2018

6. Výňatek ze zprávy revizora

Na základě kontroly předložených dokladů a přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 konstatuji, že 
nadační fond aktivně naplňoval svůj účel a vyvíjel v roce 2017 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.

V roce 2018 budeme pokračovat v našich již osvědčených programech podpory etické výchovy na 
základních a středních školách a pacientských organizací nemocných leukémií. Pro rok 2018 je vy-
hlášena Cena Josefa Luxe, která bude vítězi předána při podzimní konferenci Člověk a média. Po-
zornost budeme nadále věnovat i světu mediální výchovy a osvěty podporou mediálních konferencí 
cyklu Člověk a média. Během října se uskuteční již tradiční Hudební podvečer Hemže 2018. 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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