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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.ú. 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). Zapsaný ústav PONTES se v roce 2016 kromě již stávajících 

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

projekt „Summer Job 2016“, který nabídl mladým lidem možnost týden bezplatně 

pomáhat občanům na Jesenicku, a tak posunout štafetu v konání dobrých skutků i do 

oblastí, které je možné nazvat misijními.   
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1. Rodiny 

Mariapoli v citadele  

 

Ve dnech 2. až 6. července 2016 proběhla Mariapoli v citadele Pakt v Praze-Vinoři. 

Účastnilo se jí přibližně 145 osob, někteří z nich se však mohli účastnit pouze části progra-

mu. Mnoho z nich bylo z Prahy, k bydlení využívali své domovy, někteří také kombinovali 

dny volna s pobytem v zaměstnání. I přesto tato Mariapoli pro mnohé znamenala nový 

start, povzbuzení, posilu pro život. Inspirací v duchu ideálu Hnutí fokoláre bylo téma o jed-

notě, doprovázené řadou velmi jasných a konkrétních zkušeností ze života, které doku-

mentovaly obsah tématu. 

Slova zakladatelky Hnutí fokoláre Chiary Lubichové se prolínala se slovy papeže Františka 

a neuvěřitelně se doplňovala. Maria Voce (Emmaus), nynější prezidentka Hnutí fokoláre, 

uvedla účastníky do současného života Hnutí, které je postaveno na touze po následování 

Ježíšova přání „aby všichni byli jedno“. Protože zůstáváme chybujícími a slabými lidmi, na-

vzdory své snaze, touze a přáním, je tato cesta k jednotě doprovázena důrazem na přijetí 

těžkostí, bolestí, společně s Ježíšem, který prošel křížovou cestou k lásce. Stejně tak pa-
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pež František na Mariapoli v Římě apeloval na nutnost nevyhýbat se a nebát se bolesti 

v podobě konfliktů, a tak proměňovat poušť mezilidských vztahů v „prales“ plný života. 

Velké ohlasy mělo nejen konání Mariapoli v Centru Mariapoli, ale také návštěva obyvatel 

žijících v takzvané citadele, městečku, kde se všichni snaží o vzájemnou lásku, ohledupl-

nost, pomoc, blízkost jednoho k druhému. Obrazem vzájemné spolupráce bylo nedělní 

odpoledne s pohoštěním připraveným „sousedy“ a také jejich domy a zahrady otevřené 

k přijetí návštěvníků. 

Program s duchovními tématy doplňovala setkání ve skupinkách a odpolední workshopy, 

přednášky, výlety apod., které umožňovaly rozmanité trávení času. Večerní program byl 

doplněn povídáním, zpíváním, modlitbou apod. Byl upravován podle ohlasu účastníků 

a jejich zájmů, podobně jako závěrečný pestrý večer plný zábavy, kterou připravili sami 

účastníci. Je jisté, že Vinoři ani Hnutí fokoláre nechybí talenty, ať už zatím skryté nebo již 

objevené. 

Mariapoli ve Vinoři byla specifická. Měla charakteristiku Mariapoli příměstské, kde se stří-

dá mnoho účastníků, která je proměnlivá, otevřená, ale přesto zůstává místem, kde je 

prostředí lásky a jednoty s Ježíšem mezi námi, o kterou se vědomě a s nasazením snaží 

mnoho ze zúčastněných. Setkání s Ježíšem vždy přináší plody. Některé vnímáme hned: 

„Byla to pecka...“ „Z toho budu žít nejmíň půl roku....“ (účastník pouze jednoho dne pro-

gramu). Jiné plody přicházejí časem: projekt oživlý panelák, snaha o více naslouchání v ro-

dině, nová setkání a nový pohled na druhé a na sebe sama či na život. 

 

Mariapoli v Železné Rudě  

 

Sdílení atmosféry a zkušeností ve skupinkách bylo díky nasazení jejich středů od začátku 

bohaté a silné. Mladí byli spokojeni s tím, že se ve skupinách ocitli pospolu, i se staršími a s 

manželskými páry.  

Velkým darem této Mariapoli pro nás bylo setkání se skupinou neslyšících manželských párů. 

Byli to krásní, jemní, opravdoví lidé. To setkání s "jinakostí" bylo určitě užitečné navzájem. 
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Oproti našim problémům, které ve světle setkání s nimi vyznívají jako malichernosti. V jejich 

skupině je vidět potřebnost společenství a touha po něm. Touha po setkání se svátostným 

Ježíšem v eucharistii, kvůli kterému musí vážit každý měsíc cestu do Prahy, kde se mohou 

zúčastnit mše svaté tlumočené do znakového jazyka. Jejich boj o víru v Boha (o kterém jim 

rodiče nemohli z důvodu jazykové bariéry nic říci) a touha po tom, jak se přiblížit Bohu, byla 

výzvou pro každého z nás. Jak řekl Jirka, jeden ze slyšících účastníků v naší skupině: „Když si 

budu myslet, že jsem na tom špatně, přijedu za vámi na vaše setkání“.  

Během přípravy jsme také často zakoušeli obavu, jak vše budeme moci připravit, bylo těžké 

najít pomocníky do týmu. Na vlastní Mariapoli ale vládla opravdová snaha sloužit jeden 

druhému. Přispět do společného nějakou drobnou pomocí, ale i postojem lásky a 

nasloucháním. Do morku kostí se nás dotkla atmosféra prvních Mariapoli, kde byli společně 

lidé různých profesí, ale všichni jednou rodinou.  

Zjistili jsme, že mnoho lidí na Mariapoli přijelo právě z důvodu, že se jednalo o menší setkání 

(bylo nás 150) a také mnozí proto, že byla pořádána na jejich oblíbeném místě.  

Střípky z dojmů poskládala Ludmila Plátová  

Se začínajícím podzimem se na prodloužený víkend 25. - 28. září sjelo do hotelu Belveder nad 

Železnou Rudou zhruba 120 osob. Nejmocnější zastoupení měl samozřejmě jih Čech, ale 

objevili se tu i účastníci z Pardubic, Hlinska, Prahy i Brna. Jednotlivci i rodiny s malými dětmi 

byli přivítáni s místní srdečností do náruče jihočeské rodiny Hnutí fokoláre.  

Tento podzimní turnus původně 

nebyl v plánu. Jeho konání si 

vyžádali lidé, kteří nikdy na 

Mariapoli nebyli, nebo se jí účastnili 

před mnoha lety a už se na jarní 

termín z kapacitních důvodů 

nedostali.  

Program dne byl tedy vyzkoušen už 

na jaře, takže plynul bez zádrhelů. 

Vtáhl všechny přítomné do tří dnů plných duchovních podnětů, výletů do přírody a 

přátelského přebývání.  

Hned první dopoledne navštívil Mariapoli budějovický pan biskup Kročil. Ve své promluvě se 

podělil o dojmy ze setkání s biskupy z blízkého východu, kteří prožívají se svými křesťanskými 

komunitami velmi těžké období. Pan biskup také ocenil přínos hnutí a nejrůznějších komunit v 

šíření víry a její upevnění v srdcích věřících.
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 Mikuláš 

 

Tak jako každý rok i tentokrát přišel 

4. 12. 2016 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. Mikuláš 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.ú.  
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MLÁDEŽ 

 

5. SummerJob 2016 

 

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 sedmý ročník 

SummerJobu se konal od 1. července do 

8. července 2016, kdy  150 mladých lidí z celé České republiky pomáhalo celý týden zdarma 

ve čtyřech obcích na Jesenicku (Vápenná, Skorošice, Žulová a Černá Voda), kde se tato 

akce konala poprvé. 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.    Více na 

http://summerjob.naplno.net/media/ 

 

Organizátoři SummerJobu oslovili místní starosty s nabídkou. Ti ji 

pak tlumočili místním lidem, kteří se ozvali se svými požadavky. 

„Rádi podpoříme každou dobrou myšlenku, která může pomoci 

lepšímu životu v naší obci," řekl starosta Vápenné Leoš Hannig.  

Právě ve zdejším kulturním domě a škole našli brigádníci zázemí. 

Kromě práce pro místní obyvatele je součástí projektu i zajímavý kulturní a sportovní 

program. Ten je přitom určený pro širokou veřejnost. Vstupné se neplatí. V Žulové tak už 
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vystoupilo divadelní uskupení s muzikálem Fantom opery, ve Vápenné se konal fotbalový 

turnaj i koncert kapely Znouzectnost.  

 

 

 

 

 

 

3. Konference Člověk a média 

V oblasti médií se uskutečnily 28. a 29. konference v cyklu Člověk a média.  

 

28. konference “Člověk a média” – “Je ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií? ”  

Tak zněla otázka vznesená 28. konferencí 

Člověk a média. Daniel Raus, novinář a 

publicista, donedávna pracovník Českého 

rozhlasu vysvětlil, že důvodem boje 

veřejnoprávních médií o nezávislost je tlak 

politiků, kteří rozhodují o jejich financování a za 

to od nich očekávají „vděčnost“. (Připomínám, 

že nehovoříme o médiích soukromých, ale o takzvaných médiích veřejné služby, jimiž je 

Český rozhlas a Česká televize, které jsou 

hrazené z koncesionářských poplatků 

občanů.) Dalším ohrožením jsou podle 

Rause samotní občané vytvářející kulturu, 

v níž média působí: pokud se občanské 

povědomí o jejich užitečnosti hroutí, 

nahrává to „scestným“ myšlenkám o 

nutnosti jejich zestátnění nebo na opak 
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privatizace; jedno i druhé by znamenalo naprostý konec jejich nezávislosti. Ovšem ani 

sami jejich tvůrci nejsou při odpovědi na otázku o nezávislosti úplně „z obliga“. Tak jako 

politici jsou různí, jsou velice různí i novináři. V principu se od nich očekává, že budou 

vytvářet politikům jakousi protiváhu a usilovat o nezávislost na nich. Bohužel ne všichni to 

dokážou, někdy z důvodů subjektivně morálních, jindy pro svoji slabší profesionalitu, jež – 

jak se při debatě ukázalo – je v našich veřejných médiích nemalým problémem. Jiným 

závažným problémem ohrožujícím nezávislost je přehnaná snaha novinářů o politickou 

korektnost. Mediální prostředí zcela proměnil vstup internetu, který sice rozšířil prostor 

pro sdílení informací, ale snížil jejich serióznost a důvěryhodnost. Internet se stává 

„kachní farmou“ (ve smyslu novinářských kachen – neověřených informací); seriózní 

média nesmí za žádnou cenu na tuto hru přistoupit a měla by učit občany orientaci při 

rozlišování pravdy od omylu nebo lži či cílené propagandy v něčím zájmu. Podle další z 

diskutujících, předsedkyně platformy Svobodu médiím advokátky Hany Marvanové, naše 

veřejnoprávní média mají v této oblasti ještě co 

zlepšovat. Platforma Marvanové usiluje mimo jiné 

o změnu zákona o médiích veřejné služby tak, aby 

v něm byla zakotvena pojistka pro odpolitizování 

jejich činnosti, například objektivnější volbou členů 

mediálních rad (tj. Rada ČR a Rada ČT), která by 

nemohla být předmětem politického handlu, jak je 

to dnes bohužel možné. Rady by měly být voleny na základě návrhů relevantních 

organizací (univerzity, církve, politické strany...), které by byly vyjmenovány přímo v 

zákoně. Novela zákona by rovněž posílila odbornost mediálních rad a dala by jim větší 

kontrolní pravomoc v oblasti financování veřejnoprávních médií. S názorem, že volba 

mediálních rad musí být transparentní, živě souhlasil předseda jedné z nich, Rady České 

televize, Jan Bednář, třetí účastník debaty. Rady podle něho musí být pluralitní a k 

odvolání některého z jejích členů by musel být velmi závažný důvod, jakým je například 

spáchaný trestný čin. Přes veškeré problémy, jež v práci veřejnoprávních médií 

přetrvávají, popřeli diskutující (dva z nich byli nebo jsou jejich pracovníky), že by v nich 

existovala přímá cenzura, kterou nelze zaměňovat za běžnou redakční práci editora, 

jejímž cílem je ověřitelnost publikovaných zpráv. Všichni se v závěru shodli na tom, že 

nezávislost médií je nadčasovou potřebou a je třeba ji všemožně hájit. Konec konců je to i 



Výroční zpráva 2016 
 

Pontes, z.ú. Stránka 9 

v dlouhodobém zájmu politiků: její popření by se kdykoli mohlo obrátit proti kterémukoli 

z nich. Zároveň vyslovili své optimistické přesvědčení, že média nezávislá zůstanou.  

 

 

29. konference „Člověk a média“ – „Jsou média spravedlivá k justici?“  

Justice a média jsou dva důležití hráči, kteří 

značně ovlivňují život celé společnosti i 

každého jejího člena. Jejich vzájemným 

vztahem se zabývala 29. konference Člověk 

a média, konaná 20. října 2016 v Americkém 

kulturním centru Praze. Justici zde 

zastupovala pražská vrchní státní 

zástupkyně Lenka Bradáčová, za média hovořil novinář z týdeníku Respekt Jaroslav 

Spurný a do role jakéhosi zprostředkovatele mezi nimi se pasoval advokát a senátor, 

bývalý policista Václav Láska. Zajímavá rozprava skutečně odhalila mnohé třecí plochy. 

Úkolem lidí z justice je hledat a vymáhat spravedlnost, úlohou lidí z médií je o tom 

informovat. Tato na první pohled zřejmá dělba práce hned naráží na problém v odlišnosti 

přístupu mezi jedněmi a druhými. Hledání spravedlnosti je totiž proces dlouhý a 

komplikovaný, ale média potřebují informovat rychle a ve zkratce s cílem dosáhnout co 

největší sledovanosti a co nejvíc zaujmout.  Nastolování spravedlnosti je tvrdá a náročná 

práce, naproti tomu v médiích se stále více prosazuje trend, že něco se dozvědět má být 

pro čtenáře nebo posluchače spojeno i se zábavou. Tomu se podřizují například názvy 

novinových článků, které chtějí být úderné a chytlavé, ale vlastní text je mnohdy o něčem 

jiném. Kalkuluje se s tím, že nadpis je tím prvním a často i 

jediným, co čtenář registruje a co mu zůstane v paměti. „Když 

čtu spoustu novinových článků a mediálních sdělení o věcech, 

které znám, na kterých jsem se třeba podílela nebo jsem jim 

byla přítomna, a čtu, jak jsou často interpretovány, tak se sama 

bojím věřit všem informacím z jiných oborů lidského počínání,“ 

vyslovuje Lenka Bradáčová svoje obavy vyplývající z její bohaté 

zkušenosti. Není proto divu, že pracovníci justice jsou při 

kontaktu se sdělovacími prostředky zdrženliví. Problémem se 
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stávají nepochopitelné zvraty nebo „vyšumění“ 

do ztracena u široce medializovaných kauz, do 

nichž byly vkládány naděje ve funkčnost 

pověstných „božích mlýnů“.  

Z takového zklamání pak vznikají dlouhodobé 

škody především morálního charakteru, které 

snižují důvěru občanů v celý justiční systém. Jak 

se s tím má novinář vyrovnat? Do popředí zde vystupuje otázka pravdy a hrozba její 

relativizace, což je vážný problém celého postmoderního světa. Velké nebezpečí spočívá v 

tom, že každý se domnívá, že má pravdu a že všechny „pravdy“ jsou si rovny. Pravdu lze 

sice na zírat z různých hledisek, ale sama o sobě nemůže existovat bez zakotvení v 

morálních hodnotách. Její hledání by mělo být společným úkolem médií i justice a mělo by 

se stát jejich styčným bodem, kde se konflikt proměňuje v setkání. Oba k tomu mohou 

přispívat svým dílem. Z hlediska médií je pro hledání pravdy nutnou podmínkou větší 

otevřenost justičních pracovníků a poskytování 

dostatku ověřených informací, aby si je novináři 

nemuseli obstarávat pokoutně (pohled novináře). 

Jinou důležitou cestou by bylo zpřehlednění 

zákonů tak, aby si navzájem neodporovaly a 

respektovaly přede vším zdravý rozum (pohled 

senátora). Ale především jde o to, aby do justice přicházeli pouze lidé čestní a všemi 

respektovaní, kteří se stanou zárukou, že právo nebude vytlačovat morálku (pohled státní 

zástupkyně). Na žádnou z nadhozených otázek 

nepřišla vyčerpávající odpověď, což vzhledem k 

šíři a závažnosti pojednávané problematiky 

nikdo ani neočekával. Důležité však je, že se 

takové otázky kladou a diskutuje se o nich 

kultivovaným způsobem, který účastníky 

nerozděluje. To je hlavním cílem série konferencí 

Člověk a média. 
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5. Hospodaření 
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Kontaktní údaje: 

 

Pontes z.ú. 

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 zástupce pro rok 2016: 

Michaela Harantová, ředitelka 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Kateřina Hájková 

Koordinátorka projektů 


