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Výroční zpráva 2018

Č. účtu: Fio banka 2301611381/2010

Vážení přátelé,

píšeme rok 2019, skládáme v této výroční zprávě účty za rok 2018 a je skoro těžko uvěřitelné, že 
první výroční zprávu Nadačního fondu Josefa Luxe jsme zveřejňovali v roce 2001. Historie – magistra 
vitae či učitelka života – by to označila za mrknutí, chviličku při pohledu na lidské snažení o správu 
toho obrovského světa, který je ovšem jenom maličkou tečkou na mapě velkého díla Božího.

Pokora, která z tohoto vědomí plyne, nás nikdy nesvazovala. Považujeme ji za oporu v tom, co 
bychom rádi, aby s naší pomocí vstoupilo do vědomí lidí kolem nás: jsme různí, máme různé životní 
zkušenosti, ale svoje různosti a rozpory si můžeme vysvětlit, můžeme hledat cesty, které je překlenou 
bez toho, abychom se vzájemně zraňovali.

Snažíme se dětem zprostředkovat etickou výchovu, aby v tom velkém a stále se vyvíjejícím světě 
nacházely něco, čeho se chytnou. Snažíme se všem, co jsou zahrnuti informacemi, podat ruku, aby 
pochopili, že se v nich mají naučit orientovat. Snažíme se pomoci těm, jejichž blízcí onemocněli leu-
kémií a oni nevědí, jak jim účinně pomáhat.

Je to skoro neuvěřitelné, ale za dobu našeho působení odrostla jedna generace. Jsou to dnes už 
Evropané a naším úkolem je jim vysvětlit, co to znamená: pokoru nesvazující, ale takovou, která 
znamená vstřícnost a schopnost nejen naslouchat, ale i rozumět. Nebát se věcí a lidí, které neznáme. 
Stojí za pokus, abychom se je snažili poznávat.

Věra Luxová
předsedkyně

Úvodní slovo předsedkyně správní rady
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1. Účel nadačního fondu

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.

1. Účel nadačního fondu
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Chceme napomáhat tomu, aby docházelo k růstu spolupráce mezi státem a občanskou společností 
a vytrácel se pocit konkurence, který je k oboustranné škodě.

Občanské instituce jsou důležité i proto, že rozvíjením principu subsidiarity mohou nejen 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 2018 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 říjnu udělil Cenu 
Josefa Luxe za rok 2018.
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V roce 2018 Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil tyto programy:

2.1 Programy

2.1.1 Program podpory Etické výchovy

Slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory etické výchovy na základních a středních školách 
proběhlo v pátek 12. října 2018 v Senátu PČR v Praze v Zaháňském salonku. Akce byla pořádána 
pod záštitou senátora Petra Šilara a za účasti europoslankyně Michaely Šojdrové. 

Setkání se zúčastnili ředitelé oceněných škol spolu s pedagogy pro etickou výchovu. Bylo oceněno 
všech 14 přihlášených škol a bylo uděleno 5 prvních míst, 6 druhých míst a 3 třetí místa. 

Na úvod účastníky přivítala Věra Luxová, předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe a ocenila pří-
nos etické výchovy na školách.
Krátce připomenula osmičková výročí. „ Letos slavíme100 let od vyhlášení Československé republi-
ky, ale i další výročí jsou významná a je důležité si je připomínat, jako rok 1938 – Mnichovská dohoda 
nebo spíše zrada, únor 1948 - tzv. vítězství pracujícího lidu, 1968 -okupace spřátelenými vojsky Var-
šavské smlouvy. Historii si neodmyslíme ta tady je. Zdá se však, že se k ní nevracíme a nepoučíme 
se z ní. Je třeba si historii připomínat, mluvit o ní, nezapomínat na události, které vedly k obětem ať už 
válečným nebo politickým. Žijeme ve zvláštní době. Máme tu rok 2018 a menšinovou vládu A. Babiše 
s podporou komunistů. Po revoluci 1989 jsme bojovali za jiný politický systém, než v jakém jsme 
skončili.“ Po té připomenula důležitou úlohu pedagogů při vzdělávání a utváření charakteru mladého 
člověka a jeho hodnotové orientace. 

Předaní cen etické výchovy
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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 se ve svém vystoupení věnovala etické výchově v širším kontextu, v návaznosti na medi-
ální dezinformace. Dotkla se migrační otázky a uměle vytvořeného strachu z přijetí syrských sirotků. 
Jako místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání iniciovala cenu Jana Ámose Komenského 
(Zlatý evropský Ámos) pro evropské učitele jako ocenění jejich práce. Při diskuzi navrhla, že by tato 
cena mohla být také např. i pro učitele etické výchovy.
Na závěr následovala neformální diskuze, ve které se vyučující navzájem informovali o svých zkuše-
nostech s vlastní výukou etické výchovy.
Stále není jednoduché prosazování etické výchovy do škol, a to i přesto, že od roku 2010 se zařadila 
jako doplňující vzdělávací obor do Rámcově vzdělávacích programů pro základní a střední školy. 
Z každoročních setkání zástupců škol se ukazuje, že efekty této výchovy jsou okamžité. Mění se cho-
vání dětí, dochází i k pozitivnímu ovlivnění atmosféry na školách. Nelze si než přát, aby školy využily 
této možnosti a etickou výchovu zařadily do svých Rámcově vzdělávacích programů ve větší míře.

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

Předaní cen etické výchovy
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- odborné vzdělání pedagogů vyučujících tento předmět, preferovány budou školy, kde ETV 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 , mediál-
ní 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 
2018: 

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 

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
Komenského 17
Prostějov 

Základní škola Kolín V.
Mnichovická 62
Kolín 
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2. místo 
a nadační příspěvek ve výši 15 000 Kč získaly:

Základní škola Broumov - Bylnice
Družba 1178
Broumov - 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
Brumov 

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

Základní škola Sever Hradec Králové
Lužická 1208
Hradec Králové 

3. místo
a nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč získaly:

Základní škola 28. října Žamberk
28. října 581
Žamberk 

Základní škola a Mateřská škola Klas
Školní nám. 37
Pardubice – Rosice nad Labem 
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Základní škola Floriána Bayera Kopřivnice
Štramberská 189
Kopřivnice 

2.1.2. Program podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním

V roce 2018 byl vyhlášen Program podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním. Do 
programu se přihlásily spolky Amelie, z.s., Diagnóza CML, z.s. a Lymfom Help, z.s. Všechny 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 na hematologiích v Praze“: Dobrovolníci Amelie dlouhodobě 
docházejí na ambulanci hematoonkologie v Praze a nabízejí nemocným i jejich blízkým svůj čas 
a drobné aktivity. Cílem je podpořit čekající onkologicky nemocné na ambulancích – poskytnout 
jim minimální komfort a podporu a tím snižovat jejich stres z dlouhodobého čekání a také kultivovat 
prostředí nemocnic. Amelie vede akreditovaný dobrovolnický program od roku 2007 a v rámci něj 
realizuje výše uvedený projekt již několik let na hematoonkologické ambulanci v Praze, kam nyní 
dochází dobrovolníci 4x týdně na 2-3 hodiny denně. Nově od září 2018 se dobrovolnický program 
rozšiřuje i pro pacienty na lůžku v ÚHKT.
Projekt realizuje koordinátor dobrovolníků v rámci akreditovaného dobrovolnického program Amelie 
a při jeho realizaci aktivně spolupracuje se zdravotnickým 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 supervizora a hod-
notí s nimi činnost, nabízí další vzdělávání.
Celkem 25 dobrovolníků nyní dochází 4x týdně a odpracuje na ambulanci a v ÚHKT cca 350 hodin, 
při kterých dojde k více než 4.000 kontaktům s nemocnými.
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 3x ročně, 
koordinaci činnosti a materiální podporu pro provoz na ambulanci.

Nadační fond Josefa Luxe projekt podpořil částkou 37.000 Kč.
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Diagnóza leukemie, z.s. je organizace řízená pacienty za účelem podpory pacientů s leukemiemi 
a jinými krevními malignitami. Do své edukační a podpůrné činnosti integruje také rodinné přísluš-
níky 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 přísluš-
níků v Ostravě, Brně a v Praze ročník 2019“. Setkání nabízejí příležitost k edukaci pacientů o sou-
časných trendech v léčbě, managementu nežádoucích účinků a specifiky léčby určitých pacientských 
skupin. Odborný program skýtá nemocným a jejich blízkým příležitost k nahlédnutí do výsledků klinic-
kých studií a aktualizovaných doporučeních, ve sděleních přizpůsobených laickému publiku. Během 
diskuze mají účastníci možnost klást otázky, na které nebývá v ordinaci prostor, případně bližší vy-
světlení a konzultace druhého názoru. Pacienti mají jedinečnou příležitost konzultací s hematology, 
kteří nejsou jejich ošetřujícími lékaři.

Nadační fond Josefa Luxe projekt podpořil částkou 30.000 Kč.

Lymfom Help, z.s. od roku 2005 poskytuje poradenství, podporu a pomoc těm, kteří onemocněli 
maligním lymfomem nebo lidem z jejich blízkého okolí. A to zejména prostřednictvím poskytování 
informačního servisu se zaměřením na provozování webových stránek www.lymfomhelp.cz, kde jsou 
umístěny informace o onemocnění (příznaky, diagnostika, možnosti léčby, léčebná centra apod.), 
dále možnost porady s lékařem (anonymní e-mailová poradna, kterou provozujeme ve spolupráci 
s lékaři Kooperativní lymfomové skupiny) či prostřednictvím publikační činnosti (vydávání informač-
ních edukačních příruček, informačních bulletinů). Každý měsíc organizuje spolek edukační setkání 
pro pacienty v Praze, na podzim pak Celostátní setkání pacientů s celodenním vzdělávacím progra-
mem. Pro mimopražské připravuje setkání v regionech (Plzeň, Hradec Králové, Brno). Pacienti se 
mohou také zúčastnit víkendových rekondičních pobytů (Krkonoše, Jeseníky) či kurzů zaměřených 
na zlepšení pohybové aktivity. Od roku 2014 nabízí pacientům a jejich blízkým také možnost bezplat-
ných konzultací s psychologem. Na víkendových pobytech a dalších setkáních pro pacienty zajišťu-
je pravidelně psychologickou podporu a edukaci v oboru psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, 
Ph.D. Kromě okruhu onkologicky nemocných se spolek angažuje rovněž v osvětě onemocnění mezi 
širokou veřejností z důvodu včasné diagnostiky a větší úspěšnosti léčby tohoto typu onemocnění.
Nadační fond Josefa Luxe podpořil projekt - „Publikační a informační činnost – dotisk informační 
příručky pro pacienty: Co je dobré vědět o maligním lymfomu“. Příručka navazuje na první úspěšné 
vydání z roku 2005, které Lymfom Help, z.s. vydal ve spolupráci s lékaři z Kooperativní lymfomové 
skupiny (dále jen KLS). Během roku 2011 došlo opět ve spolupráci s lékaři KLS k rozsáhlé aktuali-
zaci a v roce 2012 k tisku v nákladu 5 000 ks. 2012 – 2017 byla publikace úspěšně distribuována do 
odborných hematologických center a ambulancí (33 pracovišť), kde byla pacientům s lymfomem bez-
platně dostupná. V roce 2017 jsme byli osloveni lékaři a ostatním zdravotním personálem o dodání 
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dalších výtisků, v té době již bohužel nebyla příručka v tištěné verzi k dispozici (k dispozici byla pouze 
v elektronické verzi, která je však zejména starším pacientům hůře dostupná). Proto v roce 2018 
došlo k dotisku beze změn v nákladu 500 ks. Protože se jedná o publikaci, která by na poli osvěty 
v oblasti zdravotní péče o pacienty s maligním lymfomem rozhodně chyběla, jednáme v současné 
době opět s lékaři KLS o její další aktualizaci, a to zejména proto, že od posledního vydání došlo 
k výraznému rozšíření léčebných možností a doporučených léčebných postupů v hemato-onkologii. 
Publikace dále obsahuje seznam kontaktů na pracoviště, která se na léčbu lymfomů specializují, 
informace o vlivu nádorového onemocnění na psychiku člověka, popisuje také některé vyšetřovací 
metody. Důležitou součástí příručky jsou i příběhy konkrétních pacientů, kterým se podařilo náročnou 
léčbu zvládnout, což je pro ty, kteří se ocitají na začátku složitého životního období onkologické ne-
moci velkou nadějí, povzbuzením a odhodláním k úspěšnému zvládnutí léčby. Na odborných textech 
se mimo lékařů z odborné lékařské skupiny podílel také psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 
Publikace je nadále poptávanou tiskovinou nejen ze strany pacientů a jejich blízkých, ale i lékařů 
a ošetřujícího zdravotnického personálu. Celkový rozpočet projektu je 60.000 Kč.

Nadační fond Josefa Luxe projekt podpořil částkou 30.000 Kč.
Josef Lux 

Koordinátor programu

2.2 Konference, ceny a další aktivity

2.2.1 Cyklus Člověk a média

V roce 2018 pokračoval cyklus konferencí Člověk a média. Jarní konference s názvem „Fake news 
– falešné zprávy“ se zabývala mediálními informacemi a ověřováním jejich pravdivosti. Podzimní 
konference „Přímá demokracie – vynález zkázy?“ se snažila odkrýt výhody a nevýhody přímé demo-
kracie. Záznam konferencí naleznete na www.clovekamedia.cz

Jarní konference: Fake news – falešné zprávy

Tímto žhavým tématem se zabývala 32. konference Člověk a média ve čtvrtek 26. dubna 2018.
Kde se fake news berou a kdo má zájem o jejich šíření? Jsme manipulováni a nevíme o tom? Ukazují 
média svět, jaký skutečně je? Co je mediální manipulace a hoaxy? Lze ověřovat fakta ve veřejných 
vystoupeních politiků? Jak souvisí mediální gramotnost s kritickým myšlením? 
Nad těmito otázkami se zamýšleli v rámci svých příspěvků Josef Šlerka z Ústavu informačních studií 
a knihovnictví, FF UK, Petr Nutil, žurnalista a zakladatel publicistického webu manipulatori.cz, a Jan 
Tvrdoň, vedoucí projektu demagog.cz.
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2.2.2 Cyklus Člověk a média

Podzimní konference: Přímá demokracie – vynález zkázy?

Konference proběhla 25. října 2018. Jejími hosty byli novinářka Kateřina Šafaříková, sociolog Daniel 
Prokop a marketingový manažer Jakub Horák. Příznivci přímé demokracie dávají za vzor Švýcarsko 
o kterém ze své novinářské zkušenosti hovořila K. Šafaříková. V závěru svého vystoupení rozebrala 
referendum ve Velké Británii, tzv. Brexit. Sociolog D. Prokop nastínil, jak má být referendum nasta-
vené ohledně otázky a volební účasti, aby bylo platné. O své marketingové zkušenosti se rozdělil J. 
Horák, který hovořil o kampani jako o prostředku k ovlivnění rozhodování voličů.

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 media podzim 2018
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2.2.3 Hudební podvečer Hemže 2018

V neděli 7. října 2018 se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Choc-
ně tradiční benefiční koncert, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe. Se svým programem 
vystoupilo dechové kvarteto Gaudioso. Název Gaudioso znamená radostný a zcela vystihuje cíl 
– předání radosti ze společného hudebního zážitku. Ve zcela zaplněném kostele zazněly skladby A. 
Vivaldiho, W.A. Mozarta, G.Ph. Telemanna, M.Osokina, F. Karkase. Hráčky tohoto kvarteta ( Nikola 
Květinová – flétna, Marta Bílá – hoboj, Simona Vaňková – klarinet, Lucie Libichová – fagot) vytvořily 
velmi příjemnou atmosféru. Hrály radostně, s citem a temperamentem. 

Dechové kvarteto Gaudioso bylo založeno v roce 2018, ale jeho členky spolupracují již od studií na 
Pražské konzervatoři, kdy nacvičily řadu skladeb pro toto obsazení. Dechové kvarteto se pro svoji 
nástrojovou rozmanitost řadí k těm zvukově nejbarevnějším. To umožňuje i bohatost a žánrovou roz-
manitost při výběru repertoáru. Členky kvarteta jsou všestranné hudebnice, které působí v nejlepších 
českých tělesech jako Orchestr Národního divadla, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK 
nebo komorní orchestr Berg, věnují se pedagogické činnosti a dalším hudebním projektům. 

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 hráčkám, které 
svým koncertem připravily posluchačům hluboký hudební zážitek. 
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Výtěžek benefičního koncertu činil 8 888 Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy 
na základních a středních školách. 

2.2.4. Cena Josefa Luxe 2018

Vítězem již pátého ročníku Ceny Josefa Luxe se stal student politologie Fakulty sociálních věd Uni-
verzity Karlovy v Praze Radek Dragoun s tématem Ústavní zvyklosti v České republice. Tuto cenu 
vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe jako soutěž o nejlepší badatelskou práci pro vysokoškolské stu-
denty z oboru historie, politologie a sociologie na téma Konsolidace demokratického systému v ČR 
a její problémy. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo v Americkém centru v Praze ve čtvrtek 25. 
října 2018 při zahájení 30. konference cyklu Člověk a média. 

Slavnostní vyhlášení zahájila předsedkyně nadačního fondu Věra Luxová, která představila činnost 
a motivy fondu, který založila se synem Josefem a přiblížila přítomným při té příležitosti vznik Ceny 
Josefa Luxe. 
„Jde nám o podchycení a povzbuzení práce mladých badatelů, kteří se rozhodli věnovat složitému 
období po sametové revoluci. Dobu, která je spojená s utvářením sociálních a ekonomických pravidel, 
která odráží vývoj a problémy stranického systému a vztah mezi občanskou společností a politikou.“ 
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Porota pod vedením paní profesorky Vladimíry Dvořákové hodnotila dvě přihlášené práce podle sta-
novených kritérií, jimiž byla společenská významnost a originalita tématu, kvalita zdrojů, struktura 
práce a její logičnost a účelnost, kvalita argumentace, kritické myšlení a v neposlední řadě také 
jazyková kultura. 
Z výsledků hodnocení vyplynulo, že první místo a tedy Cenu Josefa Luxe 2018 získal Radek Dra-
goun za diplomovou práci Ústavní zvyklosti v České republice. 

Porota ve svém hodnocení zdůraznila výběr společensky důležitého tématu, které se významně do-
týká nezbytného atributu demokratického systému – právního státu. Práce obsahuje odborný rozbor 
ústavních zvyklostí, které napomáhají zkvalitňování právní kultury u nás a právního vědomí. Též 
ocenila jasnou a kvalitní argumentaci a schopnost kriticky analyzovat jednotlivé argumenty. 

Cena Josefa Luxe je skleněná plastika akademického malíře Marka Trizuljaka Jakobův žebřík a je 
provázena finančním příspěvkem 50 000 Kč. Jakobův žebřík vyjadřuje spojení země s nebem a sym-
bolicky nás vybízí k pohledu vzhůru, dopředu, aby náš život, naše činy neodrážely pouze momentální 
potřeby, ale měly přesah v dobrém slova smyslu do budoucnosti.
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AB- EFEKT s.r.o.Praha 100 000

ABQ AGENCY s.r.o.Praha 80 000

CB-Destrukce České Budějovice  50 000

Roithová Zuzana  50 000

Šojdrová Michaela  12 000

Novotná Marie 10 000

Mach Jiří  10 000

Boviline s.r.o.  10 000

Váhalová Zdeňka 5 000

Toppischová Miriam 5 000 

Gorun Petr 5 000

Kasal Jan 3 000

Šuda Jaroslav  3 000

Šilar Petr  5 000

Diplomatická akademie  3 000

Bartoš František  3 000

Hurychová Eva  2 400

Chýlková Vlasta  2 000

Zerzánová J  1 400

Jebavá Štěpánka  1 000

Olivová Eva  1 000

Petrof Jan 1 000

Marek Petr 1 000

3. Přehled o nadačních darech

dárce částka v Kč

3.1. Finanční nadační dary
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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

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

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 20 000

Základní škola Hradební, Broumov 15 000

Základní škola Broumov – 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 a Mateřská škola Klas Pardubic 10 000

Základní škola 28. října Žamberk 10 000

Základní škola Floriána Bayera Kopřivnice 10 000

Program podpory pacientů s hemato-onkologickým onemocněním
AMELIE, z.s. 37 000

DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s. 30 000

LYMFOM HELP, z.s. 30 000

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

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU 10 000
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5. Účetní závěrka – výsledky 

Majetek fondu k 31.12.2018 v Kč 361 008
z toho: hmotný majetek:  7 399 
finanční majetek: 353 609

Výsledky hospodaření za rok 2018 v Kč

NÁKLADY 

tisk (výroční zpráva, kancelářské potřeby)  10 350 

hudební produkce Hemže, doména, poštovné  11 174

poskytnuté nadační příspěvky  402 000

hodnocení projektů, výroba ceny  12 000

poplatky banky  3 073

NÁKLADY CELKEM  438 597

VÝNOSY

příjmy z koncertu Hemže  16 120

přijaté dary  376 700

Přijaté vrácené poplatky banky  1 944

VÝNOSY CELKEM  394 764

VÝSLEDEK  -43 833 
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5.1. Zhodnocení základních údajů účetní závěrky

V hodnoceném období roku 2018 poskytnul nadační fond příspěvky ve výši 402 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 377 tis., skončilo jeho hospodaření záporným hospodářským výsledkem ve výši 44 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 33 524 Kč, což je vzhledem k výši finančních pří-
spěvků poskytnutých v roce 2018 pouze cca 12 %. 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 2018 opět nulové.

6. Výňatek ze zprávy revizora

Na základě kontroly předložených dokladů a přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 konstatuji, že 
nadační fond aktivně naplňoval svůj účel a vyvíjel v roce 2018 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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