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ÚVOD 
 

 

Občanské sdružení PONTES se i v r. 2009 kromě jiných aktivit zaměřilo především na 

formaci rodin. Stejně jako v předchozích letech pomáhalo mladým lidem, jimž není lhostejný 

život lidí kolem nich, s organizací Modrého bálu v Českých Heřmanicích. Projekt Člověk a 

média pokračoval také v tomto roce. Mimo to se uskutečnila mezinárodní konference Net 

One. Na všech aktivitách byla umožněna účast nejen příznivcům sdružení, ale i širší 

veřejnosti.  

 

 

1. Rodiny 
 

1.1 Mariapoli 2009  
 

Mariapoli je týdenní formační pobyt (12. - 18. 7. 2009), kterého se zúčastnilo 409 lidí všech 

věkových skupin. Na programu byly přednášky pro dospělé i mládež s následujícími tématy: 

"SOS - všímej si mě, potřebuji tě… já, ty, 

děti; vychováváme a podporujeme se 

navzájem“ (předneseno Mgr. Ing. Marií 

Novákovou a Ing. Pavlem Novákem), 

„Služba druhým - výzva pro mladé“ (Mons. 

Mgr. Josef Kajnek), „Základy nauky o 

morálce“ - celkem 3 části věnující se 

otázkám významu svobody, svědomí, 

sexuality a manželství, byla diskutována 

problematika rozvodů a sterilizace, 

antikoncepce, umělého oplodnění, lékařsky 

asistovaného početí (předneseno Mgr. 

Bohumilem Kolářem), „Vztahy v rodině“ (přednášejícími byli manželé Synkovi a Ettlerovi), 

„Zkoušky v duchovním životě – výzva k růstu 

a sebepoznání“ (Mgr. Jan Balík), „ Proměny 

vzájemných vztahů v období předmanželském 

a manželském“ (manželé Broschovi), 

„Harmonie těla a ducha“ (Mgr. Karel Kozel), 

„Putování s Bonifácem“ - předškolní příprava 

dětí ve věku 4 - 7 let“ (Anna Kovářová). 

Během celého týdne bylo pro všechny 

zajištěno široké spektrum workshopů a 

volnočasových aktivit zaměřených na rozvoj 

individuality, získání nových poznatků a 

manuálních dovedností - lanové centrum, 

výroba šperků a svíček, nácvik tanečních sestav, frisbee, vazba květin, potápění a poznávací a 

sportovní výlety po okolí Třeště. Účastníci byli rozděleni do menších skupin (cca po 15 

lidech) a každý večer měli možnost společně se setkat, zhodnotit den a podrobněji se věnovat 

tématům předneseným během dne. Tyto diskusní skupiny efektivně umožnily účastníkům 

získat prostor pro osobní vyjádření a výměnu názorů a zkušeností. Pobyt byl zakončen 

společným „Večerem talentů“ - hudební příspěvky, scénky, hry a povídání připravené 

samotnými účastníky na závěr společného pobytu. 
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1.2  Dětský den aneb Cesta kolem světa za 

jediný den 
 

 Akce se konala v tělocvičně Sokola v Praze - Vinoři 30. 5. 

2009 a zúčastnilo se jí 137 dětí v doprovodu rodičů, 

prarodičů a kamarádů. Celkem 11 stanovišť bylo 

připraveno jakožto zastavení v různých zemích světa a děti 

plnily úkoly, které pro tu danou zemi byly nějakým 

způsobem specifické - např. v „Číně“ měly uhodnout 

význam několika čínských znaků, v Austrálii skákaly v 

pytli jako klokani a v Mexiku musely přejít řeku plnou 

krokodýlů. Součástí programu bylo i krátké vystoupení na 

téma život dětí v zahraničí. 

 

 

1.3  Mikulášská besídka  
 

se konala 5. 12. 2009 v Centru Mariapoli v Praze 

- Vinoři. Odpoledního programu se v rámci oslav 

svátku sv. Mikuláše účastnilo 61 dětí s 

doprovodem svých rodičů. Tato akce se konala již 

po jedenácté a je neodmyslitelnou tradicí 

Vinořského dění. Tentokrát si starší děti 

připravily scénku na téma „Co mohu darovat“ - 

ponaučení o tom, jak se menší děti mohou snažit 

mít rády své okolí skrze jednoduchá hesla 

nakreslená na herní kostce: „Pomoz, Odpusť, 

Úsměv, Radost, Útěcha, Přátelství“. Dvouhodinový program sestával z her, scének a písniček 

a vše bylo završeno rozdáváním balíčků Mikulášem. 

 

 

1.4  Formace snoubenců  
 

se uskutečnila celkem čtyři krát (13. 3., 22. 5., 16. 10. a 11. 12. 2009) a těchto setkání se 

účastnilo 6 osob. Program zahrnoval část teoretickou (čerpalo se z knihy „Příprava na 

manželství“) a část diskusní, během níž si účastnici vyměňovali své zkušenosti a poznatky a 

byla zde možnost řešit obtíže spojené s touto životní etapou. 

 

 

1.5  Formační setkání pro absolventy školy rodin  
 

Tato setkání probíhala souběžně v Praze a v Brně – celkem tři krát (17. 1., 18. 4., 24. 10.). 

Počet účastníků se pohyboval kolem 60. Cílem těchto setkání bylo oživit kontakty mezi 

absolventy školy rodin z uplynulých let a navázat na aktuální témata pro rodiny. Setkání byla 

připravena a vedena manžely Synkovými a Ettlerovými a měla část přednáškovou a část 

diskusní, která byla věnována zkušenostem a problémům, jimž rodiny čelí. 
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1.6  Ostatní 
 

Během roku 2009 byla též připravena a vydána dvoudílná metodická příručka, která je určena 

účastníkům školy Nových rodin jako připomenutí, zopakování a prohloubení se v tom, co při 

přednáškách slyšeli v mnohem širší podobě, doplněné osobními zkušenostmi jak lektorů, tak 

účastníků. První část má název „Spiritualita“ a je shrnutím základních pilířů rodinného života, 

mezi něž patří láska, služba a duchovní zralost. Druhá část, „Body Spirituality“, se podrobněji 

zabývá aspekty rodinného života, mezi které patří vztahy mezi lidmi, intimní život manželů, 

komunikace v rodině, duchovní růst, výchova dětí, materiální zabezpečení rodiny a další. 

Celkem bylo vytištěno 100 kusů příručky a byla předaná manželským párům, které Školu 

rodin již absolvovaly a jež se účastní pravidelných formačních setkání během roku. Ostatní 

výtisky budou použity pro nový běh Školy rodin v roce 2010. Spolu s metodickou příručkou 

byl vytištěn i informační leták, který stručně přibližuje vznik, cíle a aktivity sdružení Pontes a 

hnutí Nových rodin v oblasti prorodiných aktivit. 

 

 

2. Modrý bál 
 
Již 7. Modrý bál pořádaný mladými lidmi 

v Českých Heřmanicích se tentokrát nesl v 

nezvykle ryze českém duchu. Přispěla k tomu 

výzdoba vyladěná do barev trikolóry i jídelní lístek 

plný typicky českých jídel, která ochutnali skoro 

všichni z 270 účastníků. Hudbou doprovázela 

nezaměnitelná skupina Barel rock, která už si 

mnoho let pěstuje svoje publikum originálními 

remaky  hity i lidovými písněmi. Po první 

taneční sérii přišla na řadu minilekce 

polky od základního kroku až po 

nečekané figury. Mezi tanečními částmi 

vynikla exhibice mistrů ČR na 

jednokolých. Pod otevřeným nebem 

předvedli velkolepou show na paletách.  

Mnozí z účastníků se pak ráno vydali 

vlakem k tábořišti Cakle u Ústí nad Orlicí, 

odkud na raftech splavovali Tichou Orlici 

do Brandýsa nad Orlicí. Počasí jim přálo, 

a tak si přes 40 mladých lidí den na vodě 

výborně užilo, a to i přes nešvary 

zapůjčeného prastarého a také známého 

plavidla jménem Matylda, které 

několikrát poslalo svoji osádku po zádech 

do vln. Po první etapě a splavení 
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Režisérka Laura Waters Hinson (USA) a scénarista Aurélio Molé (Itálie) 

 

nejnáročnějšího jezu přišla na řadu v jednom přilehlém hospodářském stavení společná 

bohoslužba a po ní i oběd.  

Kombinace společenského večera s následujícím sportovním dnem se tak dobře osvědčila a 

pomohla vyrůst osobním vazbám mezi mladými lidmi a podpořit mnoho dobrých věcí. Mladí 

lidé jsou velkorysí, a tak tentokrát se rozhodli svými příspěvky podpořit Nadační fond Klíček 

na nákup sportovní trampolíny pro hosty hospicového domu pro děti a mladé lidi, putovní 

tábor vozíčkářů „Festina Lente“ Občanského sdružení Náruč a dobrovolnický program 

Salesiánské asociace Dona Boska. 

 

 

 

3. Člověk a média 
 

3.1 Net One 

Začátkem března se občanské sdružení podílelo v rámci mezinárodního studentského 

filmového festivalu Angelus na uspořádání mezinárodního semináře na téma Kinematografie 

a konflikt. Pozvání přijalo asi sto účastníků z Itálie, USA, České republiky i z některých 

dalších zemí, mezi nimiž nechyběli ani odborníci na filmovou tvorbu. Holywoodský 

producent Ralph Winter (producent filmů Star Track, X-men) při této příležitosti odpověděl 

na otázku, jak se dají v jeho filmech, vycházejících z komiksů, prosazovat pozitivní lidské 

hodnoty. Zdůraznil, že takové hodnoty můžeme předávat především vyprávěním 

autentických, obsahově hodnotných příběhů. 

Další účastník semináře, producent John Priddy, hovořil o svém zaujetí pro tvorbu zabývající 

se otázkou smíření mezi lidmi. Erich Hendrix, televizní producent, jehož dokumenty jsou 

vysílané belgickou i holandskou televizí hovořil pak o nutnosti být upřímný a čestný sám 

k sobě i k divákům. Jen tak je možné vytvořit kvalitní program zajišťující i dostatečnou 

diváckou sledovanost. 

V rámci semináře pak byly promítnuty i 

tři dokumenty. Film americké režisérky 

Laury Waters Hinson As we forgive 

(Jako i my odpouštíme), který se zabývá 

otázkou smíření ve Rwandě, kde po 

genocidě v roce 1994 před takzvanými 

Tribunály smíření musí vrazi odprosit 

rodiny obětí, aby se mohli vrátit do 

svých domovů a začít novou etapu 

společného života. Dokument českého 

režiséra Tomáše Škrdlanta, Miluj své 

nepřátele, se snažil přiblížit životní 

příběh Přemysla Pitra, který celý svůj 

život zasvětil dětem. Staral se o děti chudé pražské periferie, aby posléze odpověděl na 

rozpoutané zlo války tím, že se v kritické době velmi účinně ujímal židovských a později i 

trpících německých dětí. Film Il colore dell´amore (Barva lásky) italské režisérky Marie 

Amaty Caló zaujal přítomné svým námětem z poválečného rozdělení Evropy, který se 

otázkou smíření zabývá na pozadí osobního příběhu malíře a teologa Marka Ivana Rupnika. 
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Hans Jőrg Schmidt 

3.2  Konference Člověk a média 

Partnery tohoto projektu i v letošním roce byla nadace Konrad-Adenauer-Stiftung a Nadační 

fond Josefa Luxe. 

Dubnová, 14. konference byla na téma „Komunitní weby. Šance? Nebezpečí? Globální 

přátelství?“ Negativními dopady komunitních webů se zabýval klinický psycholog a soudní 

znalec Slavomil Hubálek.  

RNDr. Tomáš Svoboda, odborník na 

komunikační a informační technologie, ve 

svém příspěvku upozornil na fakt, že člověk 

prostřednictvím internetových sociálních sítí 

vstupuje do nepředstavitelně zaplněného 

prostoru, přičemž umí udržovat vztahy a 

orientovat se v množině zhruba 50 – 200 lidí. 

Internet se v tomto smyslu pak chová spíše 

jako dav a my máme velký problém se v něm 

orientovat. Hovořil také o riziku patologické 

záměny skutečného života za pouhý virtuální. 

V posledním příspěvku pak P. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež při České biskupské 

konferenci, popsal rozjezd úspěšného portálu katolické mládeže signaly.cz. 

Podzimní, 15. konference se pod názvem „Kam jsme došli?“ zaměřila na rekapitulaci vývoje 

médií v letech 1989 až 2009. Se svými příspěvky vystoupili korespondent německého listu 

„Die Welt“ Hans Jörg Schmidt, vedoucí poradců předsedy vlády Vladimír Mlynář a Daniel 

Raus, šéfredaktor redakce náboženského vysílání Českého rozhlasu. Moderování večera se 

zhostila Veronika Sedláčková z Českého rozhlasu. 

První příspěvek díky pohledu novináře 

z prostředí zavedené demokracie umožnil 

posluchačům srovnání s úrovní našich médií 

a nevyhýbal se ani otázkám, které jsou 

globálně obecnějším jevem. V souvislosti 

s odpovědností mediálních pracovníků se 

zmínil také o ohrožení, kterým je propojení 

tlaků ze strany nejrůznějších public relations 

agentur, lobbistických skupin apod.  

Zajímavý pohled z nitra polistopadového 

vývoje zprostředkoval ze své zkušenosti 

novináře i politika Vladimír Mlynář. Svou 

úvahu rozdělil do tří etap. První z nich (do roku 1991) označil za dobu revolučního nadšení, 

další (do roku 1993) za dobu servilní podpory nového režimu a poslední, od roku 2002 až do 

dneška za dobu, v níž se stává hlavní mediální hodnotou rychlost a forma nabývá 

zkratkovitosti. Novináři tím, jak události zprostředkovávají, mohou nebezpečně manipulovat 

a vyvolávat u lidí falešnou představu, že jsou informováni o všem, co se událo. 
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Hlavní téma příspěvku Daniela Rause se týkalo především jeho současné práce šéfredaktora 

redakce náboženského vysílání Českého rozhlasu. Na úvod zmínil zajímavý průzkum, co lidé 

od Českého rozhlasu očekávají. Náboženské vysílání se umístilo až na posledním místě. 

Doložil ale i průzkum posluchačů Radiožurnálu, ve kterém se vysílání Křesťanského týdeníku 

umístilo překvapivě dobře. Nicméně, jak řekl, ve světové novinářské obci se dnes diskutují tři 

velké otázky: otázka „infotainmentu“, „Citizen žurnalismus neboli „občanské žurnalistiky“ a 

to, zda a jak by mělo náboženství patřit do veřejných, obecně zaměřených médií. Zlomovou 

roli v hledání odpovědi na poslední otázku podle něj sehrálo 11. září. Následná diskuse pak 

věnovala i problematice islámu a otázce jeho spojení s terorismem. 

O konference je čím dál větší zájem, a to i z řad mladých lidí. Začínají přicházet i studenti 

středních škol se svými učiteli, což sdružení považuje za nesmírně důležité a potřebné. Na 

poslední konferenci bylo již přes sto účastníků. 

 

4. Hospodaření 
 

Souhrnný přehled příjmů a výdajů v r. 2009 

Příjmy 

Finanční dary 13 000,00 

Věcné dary 1 811,00 

Příspěvky účastníků akcí 901 532,00 

Členské příspěvky 3 200,00 

Dotace MPSV 295 851,00 

Ostatní výnosy 85 477,00 

Bankovní úroky 526,21 

Převedeno z fondu z min. let 63 335,79 

Příspěvky mládeže na charitativní účely 41 027,00 

Příjmy celkem 1 405 760,00 

 

Výdaje 

Člověk a média 199 995,00 

Modrý bál 52 844,00 

Rodiny 1 104 519,44 

Správa 5 434,00 

Dary na účtu Fondy 2 000,00 

Příspěvek Nadačnímu fondu Klíček 20 000,00 

Příspěvek Občanskému sdružení Náruč 10 000,00 

Příspěvek Občanskému sdružení SADBA 11 027,00 

Výdaje celkem 1 405 819,44 

 

Dárci 

 

Věcné dary Hodnota daru 

Stanislava Svobodová, Vysoké Mýto 450,00 

Tereza Kymrová, Vysoké Mýto 400,00 

Milan Laba, Vysoké Mýto 250,00 

Jaroslava Kukurucová, Vysoké Mýto 350,00 

Ing. Josef Štencl, Vysoké Mýto 361,00 
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Finanční dary  

Městská část Praha – Vinoř 8 000,00 

Římskokatol. farnost Praha – Vinoř 3 000,00 

Pukowiecová Anna 2 000,00 

 

Nevyužitý dar na činnost ve výši 2.000,- byl ponechán na účtu Fondy ve středisku Správa. 

Hospodářský výsledek za r. 2009 tak byl vykázán jako ztráta ve výši 59,44 Kč. 

 

Náklady střediska Člověk a média byly pokryty z příspěvků Nadace Konrad-Adenauer-

Stiftung ve výši 49.617,- Kč, z daru Nadačního fondu Josefa Luxe, který občanské sdružení 

obdrželo již v r. 2008, ve výši 19.399,- Kč, z ostatních darů minulých let 42.229,- Kč a 

z příspěvků účastníků ve výši 52.890,- Kč. Mezinárodní organizace NetOne, která byla 

spolupořadatelem březnové mezinárodní konference, uhradila část nákladů s ní spojených ve 

výši 35.860,- Kč. Ve fondech střediska zůstává z daru Nadačního fondu Josefa Luxe 

z minulých let 8.555,- Kč. Hospodářský výsledek střediska je nulový. 

 

Na úhradu nákladu střediska Modrý bál byly použity hmotné dary v celkové hodnotě 1.811,- 

Kč. Příspěvky účastníků činily 50.973,- Kč, náklady pak 52.844,- Kč. Středisko tak skončilo 

se ztrátou 60,- Kč.  

Příspěvky účastníků Modrého bálu na charitativní účely byly ve výši 41.027,- Kč, z toho 

20.000,- Kč bylo předáno Nadačnímu fondu Klíček na nákup sportovní trampolíny pro hosty 

respitného a hospicového domu pro děti a mladé lidi, 10.000,- Kč Občanskému sdružení 

Náruč na organizaci putovního tábora vozíčkářů „Festina Lente“ a 11.027,- Kč Salesiánské 

asociaci Dona Boska na podporu a rozvoj dobrovolnických programů. 

 

Náklady střediska Rodiny činily 1 104 519,44 Kč. Ve výši 295 851,- Kč byly pokryty 

z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, 797 669,- Kč pak činily příspěvky účastníků a 

11 000,- Kč dary. Středisko vykázalo zisk ve výši 0,56 Kč. 

 

Náklady střediska Správa byly ve výši 5 434,- Kč. Ty byly kryty z darů na činnost 

z minulých let – 1 707,79 Kč, z úroků – 526,21 Kč a členskými příspěvky ve výši 3 200,- Kč. 

Ve fondech střediska zůstávají dary na činnost ve výši 34.462,83 Kč. Hospodářský výsledek 

střediska je nulový. 

 

Vzhledem k tomu, že v r. 2009 občanské sdružení PONTES nepořádalo žádnou samostatnou 

akci pro mládež, zůstává ve fondech střediska Mládež z darů minulých let 7.868,96 Kč. 

 

Vlastní jmění organizace je 203.200,- Kč, podíl ve společnosti ESpol s.r.o. je 200.000,- Kč. 

Ve fondech zůstává za všechna střediska celkem 50.886,79 Kč. 

 

K 31. 12. 2009 byl stav finančních prostředků 89.297,57 Kč, závazky činily 3.000,- Kč. 

Všechny pohledávky byly uhrazené. Náklady příštích období představují 1.282,50 Kč a 

výdaje příštích období 332,84 Kč. 

 

 

Kontaktní osoby 
 

Mgr. Marie Koukolová, předsedkyně 

 

Ing. Vít Valtr, místopředseda 


