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ÚVOD

Občanské sdružení PONTES se v roce 2010 kromě již stávajících aktivit 

zaměřilo na formaci rodin a mladých lidí. Jednou z nejvýznamnějších akcí byl 

projekt „One Life“, který nabídl mladým lidem možnost mezinárodní výměny 

s mládeží z Čech, ze Slovenska, Polska a Itálie. Vyvrcholením tohoto projektu 

byla účast mladých na blahořečení Chiary Badano, která se stala vzorem pro 

mnoho mladých lidí. Projekt Člověk a média pokračoval také v tomto roce

pořádáním 2 konferencí. Na všech aktivitách byla umožněna účast i příznivcům

sdružení. V rámci formace rodin byl otevřen další běh „Školy rodin“ a zároveň 

proběhla každoroční akce „Mariapoli 2010“, která se poprvé konala ve Volyni.

1. Rodiny

Mariapoli 2010 - jednalo se o 

týdenní formační pobyt ve Volyni 

konaný ve dnech 11. – 17. 7. 

2010, kterého zúčastnili lidé 

všech generací. V roce 2010 se 

zúčastnilo 410 dospělých, 

mládeže a dětí. Formace zde 

probíhala prostřednictvím 

dopoledních a večerních 

přednášek pro dospělé i mládež, 

které zajišťovali odborníci z řad sociologů, pedagogů, psychologů, teologů, 

lékařů a politiků. Hlavním tématem tohoto roku byla jednota a mezilidská 

komunikace. Témata přednášek byla různorodá, (o moderních médiích, jejích 

možnostech i nebezpečích; o komunikaci s Bohem; o mezilidské komunikaci 

atd.) ale i z oblastí rodinné problematiky, výchovy, osobnostního růstu, 

individuálního i kolektivního duchovního vzdělávání, vývoje a struktury 

společnosti, angažovanosti ve veřejném životě apod. Byl také věnován 

dostatečný prostor ke vzájemné výměně zkušeností v menších skupinách.
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Pro děti a mládež bylo 

připraveno široké spektrum 

workshopů a volnočasových 

aktivit zaměřených na rozvoj 

dětské individuality, získání 

nových poznatků a manuální 

zručnosti.

Škola rodin – v tomto roce byl zahájen již 5. cyklus formační školy, kterého 

se podle zájmu zúčastnilo 20 manželských párů a cca 30 dětí. Program se 

skládal z přednášek a praktických cvičení, které vedly vyškolené manželské 

páry a odborníci z oblasti psychologie, sociální práce, pedagogiky a medicíny. 

Účastníci se mohli také seznámit s novými metodami práce s rodinou – např. 

představení principů efektivní výchovy a její aplikace do praktického rodinného 

života v rámci kurzu „Efektivní rodičovství - Krok za krokem“. Během 

přednášek byl paralelně zajištěn program pro děti nabízející široké spektrum 

volnočasových aktivit.

Dětský den – Dětský den“ se 

již tradičně uskutečnil na farské 

zahradě v Praze – Vinoři 

tentokrát 30. května. Na jeho 

přípravách se podíleli především 

místní mládež ve spolupráci 

s rodinami a farností. Děti 

z farnosti nacvičili pohádku „O 

životě na zámku aneb vítězství 

dobra nad zlem“, zazpíval také 

chór dětí předškolního věku pod vedením sbormistryně Veroniky Žofákové a 

pro děti bylo připraveno mnoho úkolů a her, při kterých si vyzkoušeli své 

dovednosti a měli možnost si společně zasoutěžit. Akce se zúčastnilo 180 dětí 

v doprovodu svých rodičů. 

Mikulášská besídka - oslavu svátku svatého Mikuláše letos připravovali 

spolu se sdružením Pontes mladí z Hnutí fokoláre společně s farností Praha –

Vinoř a za podpory MČ Praha Vinoř a místního Sokola. Děti z farnosti si 
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připravily scénky na téma „co mohu darovat“ – malé drobné skutky lásky ve 

vztahu ke spolužákovi, 

kamarádům, v rodině… Při 

úkolech ve skupinách měly 

možnost si navzájem pomáhat 

a začít dělat skutky lásky jak 

jim to ukázaly děti z farnosti 

ve scénkách. Všechny děti 

dostaly vystřižené andělíčky, 

na kterých si mohly ohýbat 

růžky na jejich šatech a 

pokračovat tak v konání 

skutků lásky i doma. Akce se zúčastnilo cca 80 dětí se svými rodiči. Děti 

přicházejí často z nevěřících rodin a proto je tato oslava příležitostí k předání 

křesťanských duchovních hodnot a představení sv. Mikuláše jako skutečné 

historické postavy, která žila pro Krista ve své době. Někteří „noví“ rodiče byli i 

letos osloveni atmosférou a připraveným programem a rádi by se účastnili i 

dalších podobných akcí pro děti.

Pravidelná formace rodin – jednalo se o setkání organizovaná 3 x ročně

v Praze a v Brně pro cca 75 manželských párů, které již absolvovaly tzv. „Školu 

rodin“ a mají zájem dále se vzdělávat, zkvalitňovat vzájemné partnerské 

vztahy a vyměňovat si praktické poznatky a zkušenosti. Program jednotlivých 

setkání vychází z aktuálních potřeb rodin (např. rozvoj osobnosti, sebepoznání, 

mezilidské vztahy, výchova dětí, mezigenerační vztahy atd.).
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2. Mládež

Modrý bál

Dne 1. května proběhl již po osmé 

společenský večer Modrý bál, 

který připravuje mládež východních 

Čech ve spolupráci s rodinami a 

jehož výtěžek byl letos určený na 

vybavení školy na Haiti v zátoce 

Baie de Henne, přičemž získaná 

částka byla využita hlavně na 

vybudování, zařízení a vybavení 

knihovny, nakoupení encyklopedií a časopisů, dále na zakoupení školních 

potřeb (sešity, pastelky, učebnice). Také se počítá se zakoupením sportovních 

potřeb pro školu (pingpongový stůl, basketbalový koš, fotbalové míče, síť na 

volejbal). Večerní veselí obohatilo vystoupení Capoeiry a irští tanečníci, k 

poslechu a hlavně tanci hrála kapela The Five Band. Modrého bálu se 

zúčastnilo cca 250 lidí. 

One Life

Projekt „One Life“ byl realizován 

díky podpoře Evropské Unie 

prostřednictvím programu „Mládež 

v akci“. Projekt „One Life“ se 

uskutečnil ve dnech 18. – 26. 9. 

2010 a zúčastnilo se ho 72 

mladých lidí ze 4 zemí (Slovensko, 

Polsko, Itálie a Česká republika). 

Během týdenního výměnného 

pobytu v Itálii měli mladí možnost 

poznat města Trident, Florencie, Řím a Loppiano. Kromě poznání nových míst, 

se také mohli navzájem blíže poznat během programu, který nacvičili společně 

s hudební skupinou Gen Rosso a předvedli na večerním vystoupení v 

Loppianu. Završením společného pobytu pak byla slavnost blahořečení Chiary 

Luce Badano v Římě. Tato dívka se pro mladé stala vzorem života prožitého 
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naplno s Bohem a pro druhé. Blahořečení Chiary Luce Badano proběhlo 25. 

září 2010 v Římě (Basilica del Divino Amore). Této výjimečné události se 

zúčastnilo více než 15 tisíc mladých z různých koutů světa, jenom v Itálii vyšlo 

a bylo odvysíláno více než 120 článků a pořadů v televizi a rádiu.
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4. Člověk a média

16. konference Člověk a média

„Lobbing v médiích - proč, kdo, jak a za jakou cenu.“

Třemi přednášejícími, kteří se 

věnovali tomuto tématu, byli Jaroslav 

Šebek z Historického ústavu 

Akademie věd, Rudolf Hermann z 

Neue Zürcher Zeitung a Erik Tabery, 

šéfredaktor týdeníku Respekt.

V rámci konání této konference bylo do jejího programu zahrnuto i předání 

ceny Nadačního fondu Josefa Luxe za eticky významný mediální počin roku

2009. Z rukou Věry Luxové přebrali cenu autoři publicistického cyklu České 

televize. 

17. konference Člověk a média

“EU v médiích a média v EU”

Cílem konference bylo přiblížit 

účastníkům způsoby medializace 

tématu o Evropské Unie a to jak 

českými médii, tak i mediálními kanály, 

které využívá samotná Evropská Unie 

při informování o dění v EU.

Konference byla rozdělena na tři části s přednáškami na téma "jak fungují 

komunikační kanály v evropské unii".

Přednášejícími byli: Jan Michal, vedoucí zastoupení EU v ČR, Ondřej Houska -

redaktor zahraniční redakce Radiožurnálu, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu 

v Bruselu a Radko Kubičko - vedoucí redakce analytické publicistiky a zpráv. 
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5. Hospodaření

Závěrečné vyúčtování hospodaření organizace " Pontes " o.s. za rok 2010 – v Kč

Finanční prostředky 
získané na realizaci 
projektu

Celkem Modrý bál Rodina Mládež
Člověk a 

media
Správní

MPSV 0

MŠMT -projekt EU 0 468 608 

Ostatní rezorty státní 
správy nebo 
prostředky EU

0

STÁTNÍ ROZPOČET 
CELKEM

0 0 0 468 608 0 0

Kraj 0

Magistrát 0

Obec 0

ÚZEMNÍ ROZPOČTY 
CELKEM

0 0 0 0 0 0

Prostředky EU  (mimo 
tzv. Individuálních 
projektů)

0

Zahraniční granty 
mimo EU (EHP/Norsko, 
USA)

0

Nadace zahraniční i 
tuzemské

0 54 689

Sponzorské dary- firmy 
a fyzické osoby

0 3 000

Příspěvky 731 980 55 680 676 300 345 850 5 130

Vlastní příjmy 0 6 122

Ostatní (uveďte jaké): 
kurzové zisky

0 5 046

OSTATNÍ ZDROJE 
CELKEM

731 980 55 680 676 300 357 018 62 819 0

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
CELKEM

731 980 55 680 676 300 825 626 62 819 0

%  státní zdroje 0,00% 0,00% 0,00% 56,76% 0,00% 0,00%

%  územní zdroje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%  ostatní zdroje 
(vlastní, dary, klienti)

100,00% 100,00% 100,00% 43,24% 100,00% 0,00%
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Kontaktní údaje:

Pontes, o.s.

Modletínská 2

101 00 Praha 10

Tel. 272 774 985

Email: info@pontes-os.cz

www.pontes-os.cz

Statutární zástupci pro rok 2010:

Mgr. Marie Koukolová, předsedkyně

Ing. Vít Valtr, místopředseda




