
Vážení přátelé a příznivci nadačního fondu, 

ráda bych Vám poděkovala jménem Nadačního fondu Josefa Luxe za Vaši podporu a vytrvalou přízeň. 

Díky této podpoře mohl nadační fond každoročně vyhlašovat dva stěžejní programy. 

Byl to především „Program podpory etické výchovy na základních a středních školách“, který podpořil 

školy s výukou etické výchovy neuvěřitelnou částkou více jak 3 000 000 Kč. Z každoročních setkání 

zástupců škol se ukazuje, že efekty této výchovy jsou okamžité. Mění se chování dětí, dochází i 

k pozitivnímu ovlivnění atmosféry na školách. Věřím, že etická výchova má v rámcově vzdělávacích 

programech své nezastupitelné místo a záleží jen na vedení škol, zda ji zařadí jako plnohodnotný 

předmět. 

Další finanční pomoc 740 000 Kč směřovala do „ Programu podpory edukace pacientů s hemato-

onkologickým onemocněním “, který měl za cíl zlepšit informovanost pacientů o nových možnostech 

léčby a podpořit pacientské organizace či poradny. 

V roce 2009 byla vyhlášena Cena Josefa Luxe za originální badatelskou práci na Téma Transformace 

české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Cenu získal Vladimír Hamáček za 

bakalářskou práci Komparace českých pravicových stran: ODA a KDS na počátku 90. let. V roce 2011 

cenu obdržela Klára Žídková za bakalářskou práci Pohraničí domov můj? – Soubor publicistických 

textů o proměnách a problémech pohraniční krajiny na Sovinecku. V roce 2013 byla oceněna práce 

Petry A. Beránkové s tématem Strážci veřejného zájmu: Rámcové vymezení konceptu watchdog 

v kontextu sociálně-vědního diskursu a v aktérské perspektivě jeho představitelů. V roce 2015 byla 

cena předána naposledy a obdržel ji Matěj Hon za práci s tématem Vymezení rasismu jako veřejně 

politického problému ve vládních dokumentech. Analýza diskursu z let 1989-2014. 

V roce 2010 byla vyhlášena Cena NFJL „ ANO, ANO, NE, NE“ za eticky významný mediální počin. Tuto 

cenu  získal publicistický cyklus České televize Historie. cs, kterou převzal pan Vladimír Kučera jako 

scénárista a moderátor. V roce 2012 cenu obdržel Tomáš Němeček a Václav Drchal za vedení přílohy 

Lidových novin Právo a Justice a v roce 2014 cenu převzala Pavlína Kvapilová za článek Změny 

v médiích: Komu se nelíbí, když lidé přemýšlejí? Jako poslední byla oceněna výzva „ Vědci proti 

strachu a lhostejnosti“, autorů Anny Vanclové, Lukáše Nováka a Martina Blažka, která byla 

zveřejněna 17. 8. 2015. 

V oblasti mediálního vzdělávání nadační fond podpořil každoročně cyklus seminářů „ Člověk a 

média“. Záznam konferencí naleznete na www.clovekamedia.cz. 

To vše by nebylo možné bez sponzorů a podpory řady příznivců a dobrovolníků. V letošním roce 

uplyne dvacet let od založení nadačního fondu a za tu dobu vyroste jedna generace. A to je asi i 

chvíle, kdy je třeba nechat jí prostor, aby působila samostatně. Rozhodli jsme se proto činnost 

Nadačního fondu Josefa Luxe ukončit. 

Děkuji všem, kteří s Nadačním fondem Josefa Luxe spolupracovali. Děkuji všem, kdo nás v našem 

konání tak velkoryse podporovali, ať už svými hmotnými či duchovními dary a talenty, nebo nám 

dávali k dispozici svůj čas. Velmi si jejich pomoci vážím, protože vím, že bez nich bychom nemohli 

uskutečňovat cíle nadačního fondu. 

Jsem si jistá, že ideály etiky a lidskosti, které stály u zrodu našeho nadačního fondu, jsou a budou 

v naší společnosti vždycky aktuální a má cenu pro ně pracovat. 

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

Věra Luxová 


