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ÚVOD 

 

Organizace Pontes z. ú., 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 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 2017 kromě již stávajících 

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

projekt „SummerJob 2017“, 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 

Seminář o genderové ideologii  

V sobotu 21. ledna 2017 se v Centru 

Mariapoli v Praze-Vinoři konala před-

náška španělského psychologa a psy-

choterapeuta Iňaki Guerrero na téma 

problematiky genderu. 

Iňaki pochází z Baskicka. Působil jako 

vysokoškolský pedagog na univerzitě 

v Madridu. Od r. 2005-2015 pracoval 

pro církev jako psycholog v diecézi Bilbao především v oblasti psychologického poraden-

ství a párové psychoterapie. Má dlouholetou zkušenost s psychoterapií lidí 

s homosexuální orientací. Nyní žije a pracuje v Itálii – v Loppianu. Zde působí na místním 

univerzitním institutu Sophia a také pracuje jako lektor, poradce a psychoterapeut 

pro vnitřní potřeby Hnutí fokoláre. 

V přednášce se zamýšlel, jaký vliv má genderová ideologie na výchovu a jaký je její dopad 

na vnímání sexuality. Jelikož pochází ze Španělska, kde genderová ideologie již hluboce 

pronikla do života společnosti, ve své přednášce poukázal na následky genderové politiky 

v západních zemích. 

Mariapoli 

Mariapoli na Hostýně se konala 

ve dnech 5. - 10. července 2017, 

účastnilo se  ji 130 lidí, mladí i staří, 

rodiny s dětmi, kněží, a všichni 

svorně tvrdili, že byla ZÁZRAČNÁ. 
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Mnozí chválili dobře zvo-

lená témata jako vhodná 

pro život - žité Slovo, Je-

žíš Opuštěný - vrchol Boží 

lásky, Amoris laetitia, 

vždy doplněné zkušenost-

mi. Velmi dobré byly 

i přednášky: Život ve 

Fontem  -  fokolarínská 

inkulturace,  Mít rád sám 

sebe a opakovaně žádané workshopy: Když oči nevidí, Harmonie osobnosti, Malování na 

skle a další. Skvělá byla hudba, svůj talent dalo k dispozici několik muzikantů z celé zóny 

i ze Slovenska. Jeden večer s modlitbou, zpěvem a svícemi v rukou se společně prošla Ces-

ta světla. V neposlední řadě duši naplňoval i pobyt uprostřed překrásné přírody na pout-

ním místě, o němž píseň říká: Hora krásná, spanilá, kde přebývá Maria. 

S ochotou platit "vstupenku" se ve vzájemné lásce rozvinula a postupně vytvořila silná ro-

dinná atmosféra, ke které přispělo každodenní sdílení ve skupinkách. Účastníci byli napl-

něni velkou vděčností Otci, někteří se nechtěli vrátit domů, jiní našli novou naději (jedni 

řekli, že pochopili nově syna, druzí, že se zahojila jejich dlouholetá rodinná bolest aj.), po-

vzbuzeni se cítili všichni. Zvláště také ti, co přijeli poprvé, dávali najevo svou radost a napl-

nění ("skoro sedmdesát let jsem žila v bolesti a smutku a dnes odjíždím naplněná radostí"). 

Škola rodin 

První  ročník Školy rodin se uskutečnil od 15. 7. do 22. 7. na zámku Štěkeň u Strakonic, 

který spravují řádové sestry Congregatio Jesu. Této školy se zúčastnilo celkem 82 osob, 

včetně 34 dětí.  

Škola Nových rodin nabízela prohloubení znalostí o spiritualitě Hnutí fokoláre zákládající 

se na jednotě a společenství ze specifického pohledu rodiny, ale hlavně praktickou 

možnost tuto spiritualitu zakusit a žít v širším společenství rodin. 
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   Tenhle rok se pozornost zaměřila na některé ze základních bodů této spirituality: volba 

Boha, Boží vůle, Ježíš mezi námi, Ježíš opuštěný, Maria, Duch Svatý. Tato témata byla  

vzájemně doplňována zkušenostmi. Nad tématy se zamýšlelo v dopoledních hodinách, 

kdy byl současně zajištěn paralelní program pro děti, aby se rodiče mohli soustředit na 

probíraná témata. Po obědě následoval volný program, tak jak se pro něj každá rodina 

rozhodla. Byla to příležitost pro přirozené společenství rodičů i dětí nejrůznějšího věku, 

které rodiny na škole velice často oceňovali. Večer byl pro zájemce různý program – třeba  

zajímavé přednášky nebo posezení u piva :). 

 
 
 Mikuláš 

 

Tak jako každý rok i tentokrát přišel 3. 12. 2017 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.  
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MLÁDEŽ 

SummerJob 2017 

 

   Pod heslem: „Nabídněte nám práci, 

rádi vám pomůžeme!“ v roce 2017 

vyrazilo 150 mladých na 8. ročník 

dobrovolnické brigády SummerJob. 

Ta se již podruhé uskutečnila v 

podhůří Rychlebských hor, v obcích 

Černá Voda, Skorošice, Vápenná a 

Žulová od 2. do 9. července. Po 

loňském úspěšném ročníku, letos místní obyvatelé i dobrovolníci uvítali akci s nadšením. 

Mladí na ni přijeli ze všech koutů České republiky i ze Slovenska, aby jako každý rok 

pomohli s pracemi v domácnostech, pro obce a farnosti. 

Každé ráno se rozdělili do nových skupin (3-6 lidí) a vyrazili na osmihodinovou práci, 

pokaždé na jiné místo. Pomáhali například se štípáním dřeva, sekáním trávy, vymalováním 

pokojů, vyklízením půd či stodol, jak v domácnostech seniorů, tak v místní mateřské i 

základní škole, dětském domově či v obecních a farních prostorách. Po práci 

dobrovolníci zvali místní na každovečerní doprovodný program. Například na divadelní 

představení Oskar a růžová paní herců Klicperova divadla v Hradci Králové, koncert kapely 

Polemic, tancovačka ve stylu futuro a beseda s chartistou 

Zdeňkem Bártou nabídly možnost zábavy i diskuze.  

K utužení vztahů přispěly jak fotbalový turnaj, kde se 

utkaly místní i dobrovolnické týmy, tak závěrečný 

SummerJobFest, při kterém místní i dobrovolníci 

vystoupili s vlastním kulturním programem. 

„Na jedno místo jezdíme tři roky po sobě, takže 

předpokládáme, že další ročník SummerJob bude opět ve 

Vápenné. První rok zpravidla chvíli trvá, než si získáme důvěru místních lidí, ale v tom nám 

hodně pomáhají starostové. Bez jejich spolupráce by projekt nebyl možný,“ vysvětluje 

koordinátor akce Pavel Seidl. 

V roce 2018 se SummerJob uskuteční již podeváté. 
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Hombre Mundo 

Projekt Hombre Mundo 2017 byl 

realizován 8 nevládními 

organizacemi ze zemí  EU (Česko, 

Itálie, Irsko, Bulharsko, 

Slovensko, Rumunsko) a 

partnerskými zeměmi EU (Srbsko 

a Makedonie) pro mladé lidi ve 

věku 14 – 18 let.  Konal se od 16. 7. do 23. 7. v Srbsku a následně pokračoval od 24. 7. – do 

30. 7.  současně v Bulharsku i v České republice. Název projektu Hombre Mundo znamená 

člověk světového rozměru a odkazuje na postoj mladých lidí, jejich kreativitu a snahu 

obnovit společnost prostřednictvím 

dobrovolnictví. 

   Společná zkušenost všech 

účastníků spočívá v tom, že 

dobrovolnictví přináší pozitivní 

přínos jak pro dobrovolníky samotné, 

tak i pro osoby nebo komunitu, které 

je pomáháno. 

   Hlavním cílem tohoto projektu bylo 

propagovat a zvyšovat dobrovolnost mezi mladými účastníky, vybudovat síť 

dobrovolníků ze 120 účastníků, kteří se tohoto projektu účastnili, prezentovat a sdílet 

úspěšně realizovaný projekt dobrovolníků prováděný zúčastněnými partnery a využít 

zkušeností mezinárodních dobrovolných táborů organizovaných v Srbsku, Česku a 

Bulharsku.       Partnery projektu byly: Nové 

Ľudstvo (Slovensko), Associazione Progetto 

Ragazzi per l'unita (Italy), Sunmill (Bulgaria), 

Sonce (Macedonia), Nikola Kopilovic (Serbia), 

Asociatia Opera preasfintei Maria (Romania), 

Focolare Trust (Ireland). Projekt byl 

realizován za finanční podpory programu 

Erasmus+, klíčová akce KA105 Youth Mobility, číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA105-035238 
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3. Konference Člověk a média 

V oblasti médií se uskutečnily 30. a 31. konference v cyklu Člověk a média.  

 

30. konference “Člověk a média” – “Já a internet – kdo koho ovládá? “  

se uskutečnila 27. dubna 2017 v Praze. 

Nad způsobem používání internetu a nad 

otázkou, kdo vlastně koho ovládá (zda 

člověk je pánem internetu nebo je to na-

opak) se zamýšlel analytik a odbor-

ník na technickou stránku tohoto média 

(Petr Koubský), psycholog a pracov-

ník na klinice léčby závislostí (Jaroslav 

Vacek) a novinář a právník (Tomáš Němeček). Na těchto konferencích se často kladou 

provokativní otázky etického charakteru, na něž neexistují jednoznačné odpovědi, a člo-

věk je musí hledat sám. V případě internetu to platí dvojnásobně. Sám o sobě není ani 

dobrý, ani špatný; jako každý technický prostředek je mrtvý a neutrální a záleží na člově-

ku, jakého ducha mu vtiskne. Internet je médium snadno uspokojující různé lidské potře-

by. Největším jeho nebezpečím je, že lehce přenese člověka do virtuální reality, kterou 

pak nemusí odlišovat od té skutečné. To je problém zejména u dětí a může to ohrozit je-

jich zdravý vývoj. Proto je důležité, aby rodiče nacházeli čas „být s dětmi“ i při používání 

internetu, určitým způsobem ho regulovali a nedovolili dětem se do internetu ponořit, až 

se v něm ztratí. 

   Byla nakousnuta řada otázek, z nichž mnohé vyústily v apel na naši osobní zodpověd-

nost. Naučíme-li se používat internet s tímto přístupem, jeho funkce v životě je převážně 

pozitivní. V tomto smyslu bylo vyznění diskuse na konferenci umírněně optimistické. 

 

31.konference “Člověk a média“ – “Dokáží média vyhrát volby ?“  

se konala 26. 10. 2017 v Praze. Nad tématem se zamýšleli Martin Fendrych (novinář), Pavel 

Fischer (bývalý diplomat a ředitel STEMu v roce 2015-2017) a Jan Bednář (předseda Rady 

ČT). 
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Prvním důležitým faktorem při debatě 

na toto téma je prudká změna 

mediální scény, k níž dochází v 

posledních letech: na významu 

nabývají nová elektronická média 

Facebook, You- Tube, Twitter, 

Instagram…), přičemž klasická média 

(tisk, rozhlas, televize) poněkud 

ustupují a u nás rovněž dochází ke změně jejich vlastníků. Narůstá vliv soukromých 

televizí. Výhodou nových médií je rychlost šíření zpráv a jejich snadná dostupnost. 

Obrovským problémem však je ověřitelnost jejich pravdivosti. Působí zde silný 

psychologický moment, že „chytlavé“ jsou především zprávy vyvolávající emoce. 

Fakta v nich předávaná však nejsou ověřitelná. Hovoříme-li o volbách, důsledkem je  

nárůst emočních postojů při rozhodování na úkor racionálního hodnocení kandidátů a 

jejich slibů. Velká část voličů se rozhoduje na poslední chvíli na základě momentálního 

impulsu.  

Snadno zasažitelnou skupinou jsou pochopitelně především mladí lidé. Podle 

provedených výzkumů se většina z nich (ve věku od 16 do 24 let) orientuje v životě 

na základě informací získaných z Facebooku. Mladí si vesměs neuvědomují sílu médií, a 

proto je naléhavě třeba zlepšit jejich 

mediální vzdělávání. 

Naproti tomu starší lidé, zejména senioři, 

se většinou s elektronickými médii nesžili 

(i když i zde jsou překvapivé výjimky) a 

jejich názorová orientace je často 

ovlivňována některými soukromými 

televizními stanicemi, které cíleně 

„vstupují“ do jejich samoty ve snaze suplovat často chybějící rodinnou atmosféru.  

„Výhodou“ soukromých televizí oproti televizi veřejnoprávní je to, že nejsou tolik vázány 

ze zákona vyplývající povinností dávat před volbami časově vyvážený prostor všem  

kandidujícím subjektům.  



Výroční zpráva 2017 
 

Pontes, z.ú. Stránka 10 

Z důvodu této závazné korektnosti vzniká nebezpečí těžkopádnosti některých 

předvolebních debat v ČT oproti srovnatelným pořadům na soukromých kanálech. ČT je 

rovněž povinna odvysílat všechny jí předložené předvolební spoty, i když je zřejmé, že 

některé jsou nepravdivé nebo jinak pochybné. Zákon však neumožňuje jejich odmítnutí. 

Pro dobrou předvolební informovanost je důležitá práce s průzkumy veřejného mínění, 

které ovšem musí být seriózní a prováděné dlouhodobě podle správné metodiky a na 

reprezentativním vzorku obyvatel. Tedy nikoli nějaké jednorázové ankety, u nichž je 

pravděpodobnost zkreslení téměř jistá. Solidní a profesionální průzkumy veřejného 

mínění, které sice nejsou levné, ale přinášejí jinde nezjistitelné informace, se stávají  

součástí demokratického „ekosystému“. Do něj patří i seriózní média pracující s 

dostatečnými finančními zdroji, 

aby se mohla soustavně 

věnovat citlivým otázkám a 

podporovat návrat od emocí k 

faktům. A konečně jsou jeho 

součástí i profesionálně  

fungující týmy asistentů 

jednotlivých politiků, kteří by 

jim měli obstarávat kvalitní 

odklady 

pro jejich rozhodování. Tento „ekosystém“ je sice finančně nákladný, ale nezbytný; pokud 

některá jeho součást neplní svou funkci (například šířením falešných informací), dochází k 

jeho intoxikaci a k následnému zhoršení atmosféry v celé společnosti. 

Velkou výzvou pro pracovníky v médiích – nových i klasických – je trpělivá snaha o 

odhalování holé pravdy a posilování společenské změny ve směru již zmíněného návratu. 

Je to práce nevděčná a tvrdá, ale nezbytná, mají-li média dostát své úloze „hlídacího psa“ 

demokracie a posloužit pravým hodnotám, na nichž naše společnost stojí. 
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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.summerjobnaplno.net 

 

Webové stránky konferencí Člověk a média 

www.clovekamedia.cz 

 

 

Statutární zástupce pro rok 2017: 

Michaela Harantová, ředitelka 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Kateřina Hájková 

Koordinátorka projektů 

Mgr. Bibiána Šmehilová 

Koordinátorka projektů 


