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ÚVOD 

 

Organizace Pontes byla založena některými z členů Hnutí fokoláre v roce 2002 s cílem 

podporovat a rozvíjet eticky hodnotné výchovné a vzdělávací aktivity. Sdružení se podílí 

na fungování kulturního, vzdělávacího a společenského centra v Praze - Vinoři 

(http://www.centrummariapoli.cz), které se stalo zázemím i pro ostatní, obdobným 

způsobem působící neziskové organizace.  

 

Program Pontesu z.s. zahrnuje přes 20 oblastí působení, při kterých vychází ze svého 

základního cíle: šířit a v praxi uskutečňovat myšlenky jednoty, svornosti a bratrství mezi 

lidmi bez ohledu na jejich věk, náboženské přesvědčení, národní nebo rasovou příslušnost 

a společenské postavení zejména v oblasti výchovné, vzdělávací, sociální, kulturní a 

kulturně-duchovní.  

 

Přes široký okruh aktivit, které díky rozsáhlé personální základně a velkému okruhu 

příznivců toto sdružení může realizovat, je i jeho pozornost soustředěna především k 

rodině, dále pak k mládeži a v neposlední řadě i problematice médií 

(http://www.clovekamedia.cz). Občanské sdružení PONTES se v roce 2013 kromě již 

stávajících aktivit zaměřilo na formaci rodin a mladých lidí. Jednou z nejvýznamnějších 

akcí byl projekt „Summer Job 2014“, který nabídl mladým lidem možnost týden bezplatně 

pomáhat občanům v okolí Broumovska, a tak posunout štafetu v konání dobrých skutků i 

do oblastí, které je možné nazvat misijními. V rámci formace rodin se uskutečnil 2. ročník 

Školy rodin na pořádaný ve Štěkni.  

http://www.clovekamedia.cz/
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1. Rodiny 

 

Škola rodin  

Druhý ročník Školy rodin se uskutečnil na novém místě – 

na zámku Štěkeň u Strakonic, který spravují řádové sestry 

Congregatio Jesu. Této školy se zúčastnilo celkem 67 osob 

včetně 25 dětí. Skutečnost předčila očekávání všech: 

rozsáhlý zámek, řada sálů, výborné zázemí bezpečného 

parku přecházejícího v les,  

 

výborná strava přijatelná jak pro děti tak dospělé - to vše 

umožňovalo flexibilně i z pohledu času volit optimální 

prostory pro program „ školáků“, pro souběžný program 

dětí a odpolední výtvarné a rukodělné dílny. Vše probíhalo 

v „promodlených“ historických prostorách 

zámku, za tiché asistence komunity sester, se 

kterou jsme se prakticky setkávali jen při 

každodenní mši svaté a při řešení některých 

našich konkrétních potřeb či požadavků. Díky 

příznivému počasí byly hry dětí situovány 

většinou do herny a do okolního přírodního 

prostředí. Celý týden proběhl neobyčejně klidně, radostně, s prostorem pro společný 

duchovní program, osobní rozhovory, výlety i možnost duchovních rozhovorů s knězem.   

 

Program byl připraven s velkým časovým předstihem 

sekretariátem NR  spolu s manžely Badaničovými, kteří ve 

dnech školy očekávali třetí miminko. Tím, že se k 

jednotlivým aspektům spirituality aplikovaným na 

specifikum rodinu střídali lektoři teamu, dny školy byly 

pestré, pozornost a zájem účastníků školy velký a jejich 

reakce spontánní a živé. Některé presentace barev byly 

novátorské, včetně PowerPointu. Po tématech 
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následovaly zkušenosti teamu i účastníků, případně dotazy k aspektům. Bylo zřejmé, že 

mezi přítomnými školáky je spektrum s různou mírou poznání zakladatelky Chiary 

Lubichové a spirituality Hnutí fokoláre od hledačského přístupu, minimálních „znalostí“ až 

po zralé jednotlivce či páry žijících od dětství tuto spiritualitu. Dvě večerní přednášky a 

jeden kulatý stůl byly nabídkou pro rodiče: přednáška o výchově od manželů Markových z 

Vimperka, vyžádaná přednáška Jana Čapka o manipulaci ve vztazích (se speciálním 

zaměřením na manipulaci  

 

v rodině, zvláště u rozpadajících se rodin) a z 

okolností vyplynuvší debatní kroužek kolem 

Gabriela Nieblera o mediální kompetenci a 

používání počítače dětmi jako výstup 

z aspektu o jednotě a komunikaci. Poslední 

den jsme představili jednotlivá povolání: 

fokolaríny a fokolarínky v manželství, 

volontáry a volontárky a angažované Nové 

rodiny.  

Následovaly dotazy z pléna, odpovídající míře 

porozumění těmto duchovním cestám, jak již 

bylo uvedeno výše. Neplánovaným 

zpestřením programu byl večerní koncert 

Jana Zvěřiny (violoncello) a Petra Štěpána 

(piano), kteří si připravili půlhodinové 

koncert, na který byly pozvány děti i řádové 

sestry.  

 

B.) Mariapoli 2014 – Třešť 

Formační pobyt Mariapoli 2014 se tento rok konal 

opět v Třešti, kam se po několika letech opět vrátil a 

probíhal od 1. do 4. 5. 2014. Jako každý rok se ho 

zúčastnili lidé všech generací – asi 400 dospělých, 
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mládeže a dětí, přičemž kapacita účastníků byla maximálně naplněna. Formace zde 

probíhala stejně jako v předešlých letech prostřednictvím dopoledních a večerních 

přednášek pro dospělé i mládež. Hlavním tématem tohoto roku byla vzájemnost a 

otevřenost v mezilidských vztazích. V rámci jednoho z večerů květnové Mariapoli se ke 

vzájemnému dialogu sešli ve čtyřech 

skupinách, politici, zdravotníci, učitelé, 

podnikatelé a manažeři. Takto bylo možné 

sdílet specifické problémy vázané na profesi, 

diskutovat a vyměňovat si zkušenosti. Ohlasy 

účastníků byly velmi pozitivní. Témata 

přednášek byla různorodá o ekonomice společenství – projektu, který si stále více nachází 

cestu ve světě i u nás jak v praxi, tak ve studiu; o dialogu s lidmi bez náboženského 

přesvědčení; o životě podle evangelia z oblasti zdravotnictví a politiky angažovanosti ve 

veřejném životě, vývoje a struktury společnosti, ale i z oblastí rodinné problematiky, 

výchovy, osobnostního růstu, individuálního i 

kolektivního duchovního vzdělávání. Velmi 

pozitivně hodnocená byla přednáška na téma 

„Rodinné vztahy, krize a jak jim předcházet“, 

kterou přednášela PhDr. Martina Kosová a 

ThLic. Jan Balík nebo kroužek žurnalistiky 

vedený Helenou Filcíkovou z časopisu IN. Zde se zájemci mohli dozvědět, jak dobře 

napsat různé druhy článků, aby byly srozumitelné a zároveň čtivé. Dostatečný prostor byl 

také věnovaný ke vzájemné výměně zkušeností v menších skupinách jak u dospělých tak 

mládeže. Odpoledne byl prostor na výlety pěšky či na kole, sportu či jinému Druhu 

odpočinku. Pro děti a mládež bylo připraveno široké spektrum workshopů a 

volnočasových aktivit zaměřených na rozvoj dětské individuality, získání nových poznatků 

a manuální zručnosti. 
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Pravidelná formační setkání rodin 

Formační setkání pro absolventy formačního kurzu „Škola rodin“ se konala souběžně v 

Praze a v Brně celkem 3x (19. 1., 12. 4. a 18. 10. 2014). Tato setkání byla připravena a vedena 

manžely Badaničovými v Praze a Jindřichem Synkem a manželi Hájkovými v Brně. Témata 

formačních setkání se týkala obnovení soudržnosti rodin, upevnění duchovních hodnot, 

komunikace v rodině, hledání souladu při rozdílnostech, řešení konfliktů a krizových 

situací v rodině.  

 

Dětský den – 1. 6. 2014 v neděli se konal Dětský den v Praze - 

Vinoři. Tentokrát zaujal svým názvem “Barevná Vinoř”. Na 

přípravě spolupracovali Hnutí fokoláre, farnost a Úřad 

Městské části Praha 9. Vzájemná spolupráce mezi nimi se stále 

více prohlubuje. Přivítání ve farní zahradě připravily děti 

scénkou: Mimozemšťan ze smutné planety se dozvěděl, že 

lidé na Zemi 

se mají rádi a 

chtěl se to od 

nich naučit. 

Pak chodil mezi dětmi a bavil je. Na 

stanovištích, která představovala např. 

školku, obchod, poštu, ulici, rybník či 

nemocnici, děti našly zajímavé úkoly. Na 

závěr vybarvovaly společně velký 

obrázek Vinoře. Dne dětí se 

zúčastnilo cca 220 dětí a všechny 

odcházely šťastné s odměnami. 

Některé dojmy na dokreslení 

atmosféry: „Moc se mi to líbilo, 

hlavně, že si to naše holčičky moc 

užily, a celkově tam byla moc 
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příjemná atmosféra - to je myslím hodně důležité. O každé dítě se někdo osobně zajímal - 

děti si toho hodně cení.“ „Díky vám všem za krásný dárek pro děti a za váš čas, který jste 

tomu věnovali.“ „Sárince se vůbec nechtělo domů, za všechno moc děkujeme!“  
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 Mikuláš 

Tak jako každý rok i tentokrát přišel 6. 12. 

2014 za dětmi Mikuláš do Centra 

Mariapoli v Praze - Vinoři. Děti se na něj 

těšily a kromě mnoha dobrých skutků, o 

kterých mu vyprávěly, mu také zazpívaly 

nejednu písničku. Díky velké kostce lásky 

se také naučily, jak mohou udělat radost a 

co všechno mohou darovat. Mikuláše se 

setkal s asi 60 dětmi a jejich rodiči a prarodiči.  Je to svátek dětí, který se ve vinořském 

Centru Mariapoli už stává tradicí. Na přípravě tohoto svátku se podíleli především místní 

rodiny s farností Vinoř a Pontes z.s.  
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MLÁDEŽ 

 

5. SummerJob 2014  

Cílem letní dobrovolnické brigády bylo 

nejen pomoci místním obyvatelům s tím, 

na co by sami nestačili, ale i díky odvedené 

práci či uspořádání kulturního programu, 

posílit také mezilidské vztahy a to, co se dá 

nazvat občanskou společností. Letošní 

pátý ročník SummerJobu se konal od 28. 

června do 6. července 2014, kdy asi 130 mladých lidí z celé České republiky pomáhalo celý 

týden zdarma v šesti obcích na Broumovsku, kde se tato akce již konala podruhé. 

Dobrovolníci pomáhali na více než 90 místech.  

 

Stejně jako v minulých letech organizátoři při přípravách úzce spolupracovali se starosty 

jednotlivých obcí. Akci pořádají mladí z Hnutí fokoláre. K SummerJobu patří kulturní 

program, kterého se zúčastní místní obyvatelé, ale nechybí mu ani duchovní rozměr.  

Tuto aktivitu mladých lidí zaštítil a podpořil královéhradecký biskup Jan Vokál a 

královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Více na http://summerjob.naplno.net/media/ 

 

A co řekl starosta z Martínkovic? „Já osobně jsem rád, že tady zase jsou. Hodně pomohou 

lidem ve vsi a ti jsou zase spokojení, že jim někdo pomůže. Počáteční loňský ostych se 

letos úplně vytratil a o práci si požádali i ti, kteří to třeba ani moc nepotřebují. Pomáhají 

nám také na obecním majetku. Například spárovali hřbitovní zeď. 

To nám hodně pomůže, protože naši pracovníci musí přes léto 

hlavně sekat trávu." 

 

 

 

 

 

 

http://summerjob.naplno.net/media/
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3. Konference Člověk a média 

V oblasti médií se uskutečnily 24. a 25. konference v cyklu Člověk a média.  

 

24. konference “Člověk a média” – 

“Válka je zlo” – takový byl jeden z 

prvních výroků  Jaromíra Štětiny, 

jednoho ze tří přednášejících na 24. 

konferenci cyklu  Člověk a média na 

téma Válečné zpravodajství. Konala se 

10. dubna 2014 v Americkém centru v 

Praze. Téma organizátoři zvolili na 

podzim zejména kvůli událostem v Sýrii, ale i kvůli těm ozbrojeným konfliktům, o které se 

svět médií tolik nezajímá. Opět si uvědomovali otázku, co nám vlastně  média nabízejí a co 

vůbec mohou nabídnout.   V naději na účast zahraničního hosta a také s ohledem na 

personální změny ve vedení Amerického centra se původní termín změnil. Před 

konferencí byly jisté obavy, kdo ví, jaká bude spolupráce s novým vedením, zda budou i 

nadále tak vstřícní jako dosud. A tak organizátoři byli připraveni na cokoli. Ale sympatie k 

této konferenci pokračují. I nový  ředitel se zapojil do příprav sálu, tj. přenášení a 

uspořádání židlí. Velmi se zajímal o Hnutí fokoláre a už před konferencí bylo zřejmé, že 

podpora a zájem o spolupráci i nadále pokračuje. Mít k dispozici bezplatně krásné 

prostory v centru Prahy není maličkost… Bohužel situace na Ukrajině  posílila aktuálnost 

konference, a ačkoli se z úsporných důvodů  netiskli pozvánky jako obvykle, a bylo 

rozesíláno jen elektronické zvaní, přesto se kapacita naplnila a podle slov pracovnice 

tiskového odboru je konference nejnavštěvovanější akcí, která se v Americkém centru 

koná. Hned na první pohled bylo jasné, že vedle pravidelných účastníků téma upoutalo 

pozornost zcela nových lidí. Proto si organizační tým na začátku připomněl, že název 

konference Člověk a média má pro ně zásadní význam: ve všem, co se médií týká, je 

nejdůležitější  člověk, jeho důstojnost a úcta k němu. Proto se k účastníkům obrací s 

jedinou prosbou, aby se i konference nesla v tomto duchu.   Zaznělo mnoho zajímavých 

postřehů  a více informací lze najít v červnovém  čísle časopisu Nové město nebo na 

www.novemesto.cz . Její videozáznam je již k zhlédnutí na www.clovekamedia.cz .   Ale 

http://www.novemesto.cz/
http://www.clovekamedia.cz/
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alespoň několik tezí: válečné zpravodajství je velmi nákladné, proto si ho mohou dovolit 

jen největší mediální společnosti; sociální sítě  dnes umožňují přímý přenos z míst 

konfliktů a leckteré se dají zastavit, informace má velkou sílu a mění se ve zbraň – 

informační válka; pro občana touha „být informován“ vyžaduje určité úsilí, nelze se 

spokojit s jedním zdrojem; v pozadí válek jsou „prachy a nafta“; někdo – menší skupina 

lidí – válkou získává, ostatní – většina – ztrácejí… Stranou nezůstala ani informace o 

proslulosti zbraní vyrobených v ČR v místech konfliktů. Na otázku z publika, zda je možné 

válkám předejít, odpověděli přednášející odlišně. Podle Karla Hvížďaly patří válka k lidské 

přirozenosti. Jaromír Štětina se naopak 

domnívá, že je úkolem politiků  

konfliktům předcházet. Domnívá se, že 

kdyby více jezdili do válečných ohnisek, 

měli by jinou představu a s tím 

spojeném strádání a snad i větší 

motivaci. Podle Terezie Hurychové je 

zase podstatné začít s prevencí 

konfliktů od sebe.    

 

 

 

 

25. konference “Člověk a média” 

Americké centrum v Praze se 23. října 

2014 opět zaplnilo zájemci o téma, které 

jsme připravili: „25 let po pádu 

komunismu: Kam jsme došli? aneb Máme 

plně svobodná a nezávislá média?“ 

Pozvánku k diskuzi přijali Ondřej Kundra – 

novinář z týdeníku Respekt; Radko 

Kubičko – editor a moderátor Českého 

rozhlasu Plus a právnička a politička Hana Marvanová. Více o konferenci v prosincovém 

čísle časopisu Nové město na www.novemesto.cz, krátkou videoreportáž a fotogalerii lze 

http://www.novemesto.cz/
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najít na www.focolare.cz a záznam 

celé konference a sborník na 

www.clovekamedia.cz . Po konferenci 

se někdo z účastníků zeptal 

organizátorů, jak se jim daří vzbudit 

zájem u tolika různých lidí. Zdá se, že 

mj. hraje roli – vedle tématu a 

pozvaných osobností – i synergie 

institucí, které na této konferenci spolupracují. Dále pak i osobní pozvání někoho, koho 

téma zaujme. Tak se například stalo, že přišla skupina odborníků, protože je na to 

upozornil člověk, který pozvánku pravidelně dostává. Také tentokrát přítomní vyslyšeli 

prosbu organizátorů, aby diskuse byla otevřená a upřímná, ale vedená vždy v úctě k 

názoru druhého člověka. Kromě zpětné vazby při osobním setkání u občerstvení na závěr 

konference, přišla také mailem sdělení od lidí, pro které je to jediný kontakt s Hnutím 

fokoláre, jako např.: „Ještě jednou děkuju za hezkou konferenci a budu se těšit příště.“ 

„Potvrdilo se mi, že se člověk hodně dozví. Když přijde.“ „Na vašem semináři z minulého 

týdne jsme měli 2 kolegy. Velmi si pochvalovali.“  

http://www.focolare.cz/
http://www.clovekamedia.cz/
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5. Hospodaření 
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Kontaktní údaje: 

 

Pontes, z.s. 

Modletínská 2 

101 00 Praha 10 

Tel. 272 774 985 

Email: info@pontes-os.cz 

 

Webové stránky Pontesu: 

www.pontes-os.cz 

 

Webové stránky mládeže: 

www.naplno.net 

 

Webové stránky konferencí Člověk a média 

www.clovekamedia.cz 

 

 

Statutární zástupci pro rok 2013: 

Michaela Harantová, předsedkyně 

Jan Vrátný, místopředseda 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Kateřina Hájková 

Koordinátorka projektů 

mailto:info@pontes-os.cz
http://www.pontes-os.cz/
http://www.naplno.net/
http://www.cloveka/

