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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. Zapsaný 

ústav 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 tento ústav 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 2018 kromě již stávajících 

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

projekt „SummerJob 2018“, 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 

Škola rodin 

Druhý ročník Školy rodin se uskutečnil 

od 14. 7. do 21. 7. na zámku Štěkeň u 

Strakonic, který spravují řádové sestry 

Congregatio Jesu. Této školy se 

zúčastnilo celkem 44 dospělých osob a 

58 dětí.  

Škola Nových rodin poskytuje hlubší 

vhled do rodinné problematiky a odkrývá nové pohledy na osobní i společnou duchovní 

cestu manželských partnerů. Obnovuje dynamiku společného života i výchovy 

k rodičovství. Pomáhá nacházet nové 

cesty ve velkodušné lásce otcovské, 

mateřské, synovské lásce k rodičům, 

bratské lásce mezi sourozenci, lásce 

v okruhu širší rodiny, k přátelům, 

sousedům i kolegům v práci. 

Vzájemný vztah mezi partnery v 

manželství je třeba i po letech soužití uchránit rutiny, prostřednosti a pohodlnosti. Cvičení 

v pružnosti a vynalézavosti umožňuje obnovit i ty nejintimnější vztahy v rodině a udržet je 

svěží. 

Rodina s dětmi tráví část své dovolené spolu s dalšími rodinami, protože ví, že i pro děti je 

důležitý  život ve společenství.  

Přednášeli a své zkušenosti sdělovali manželé Špaňhelovi, Štěpánovi, Badaničovi, Fürstovi 

a Kotkovi. 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 

ceňovali. Večer byl pro zájemce různý program – třeba  zajímavé přednášky nebo 

posezení u piva :).  
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 Mikuláš 

 

Tak jako každý rok i tentokrát přišel 

2. 12. 2018 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. Mikuláš se setkal 

s asi 70 dětmi a jejich rodiči a 

prarodiči.  Jeho postava může vést 

k tomu, abychom se s dětmi zamysleli nad vztahy s druhými, nad tím, co máme a čím mů-

žeme obdarovat druhé, kteří mají méně než my. Možná to nemusí být ani materiální věci – 

někdy je větším dárkem náš čas, pozdrav, úsměv, sdílení radostí i bolestí.  
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MLÁDEŽ 

SummerJob 2018 

 

Sto padesát mladých lidí pracovalo 1. – 8. července ve čtyřech obcích v Rychlebských 

horách a pomáhalo na 115 místech. Dobrovolníci pracovali u starších a nemocných lidí, 

mimo ně pomáhali i místním obcím a farnosti. Nejčastěji se 

jednalo o přípravu dřeva na zimu, pomoc na zahradě nebo 

natírání plotů. Každý den se v menších skupinách pracovalo až na 

30 místech. Doprovodného kulturního i duchovního programu se 

zúčastnilo okolo 2000 lidí. Pro místní obyvatele se zorganizovalo 

divadelní vystoupení, koncert, přednáška či duchovní večer. 

Doprovodný program spolu s pracovním nasazením slouží k předání energie a nadšení 

mladých místním obyvatelům v zapadlých oblastech a k zaktivizování místních lidí. Letos 

byli na Jesenicku potřetí a podle tradic naposledy. Příští rok se bude SummerJob konat na 

novém místě.  
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3. Konference Člověk a média 

Společným tématem všech konferencí Člověk a média je otázka dobře fungující role médií 

v demokracii a etické principy uplatňované v médiích a rozvoj nezávislé a moderní 

žurnalistiky v České republice. Pořádá je Pontes ve spolupráci s Hnutím fokoláre v České 

republice, nadací Josefa Luxe a se společností Energeia. 

V oblasti médií se uskutečnily 32. a 33. konference v cyklu Člověk a média.  

 

 

 

 
32. konference Člověk a média 
 
Datum konání: čtvrtek 26. 4. 2018, 17:30 – 21:30 hodin 
Místo konání:  Americké centrum, Tržiště 13 
Téma: Fake News? 
 
Hledali jsme odpovědi na otázky: „Kde se fake news berou a kdo má zájem o jejich šíření? 

Jsme manipulováni a nevíme o tom? Ukazují média svět, jaký skutečně je? Co je mediální 

manipulace a hoaxy? Lze ověřovat fakta ve veřejných vystoupeních politiků? Jak souvisí 

mediální gramotnost s kritickým myšlením?“ 
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Přednášející:  Josef Šlerka, Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK,  

 Ivana Procházková projekt demagog.cz 

 
 
33. konference Člověk a média 

 

Datum konání:             čtvrtek 25. 10. 2018, 17:30 – 21:30 hodin 

Místo konání:                Americké centrum, Tržiště 13 

Téma:  PŘÍMÁ DEMOKRACIE – VYNÁLEZ ZKÁZY 

 

- Příležitost a hrozby přímé demokracie a její potenciál pro českou společnost; Je 

hromadné přímé hlasování nebezpečné?; Jakou roli hrají média při rozhodování 

voličů?; Výhody a nevýhody přímé demokracie 

 

Přednášející: Kateřina Šafaříková (novinářka), Daniel Prokop (sociolog), Jakub Horák 

(volební manažer) 
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5. Hospodaření 
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Kontaktní údaje: 

 

Pontes z.ú. 

U Bakaláře 752 

190 17 Praha 9 – Vinoř 

t.č.: +420 731 623 517 

Email: info@pontes-in.cz 

 

Webové stránky Pontesu: 

www.pontes-in.cz 

 

Webové stránky mládeže: 

www.summerjobnaplno.net 

 

Webové stránky konferencí Člověk a média 

www.clovekamedia.cz 

 

 

Statutární zástupce pro rok 2018: 

Michaela Harantová, ředitelka 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Bibiána Šmehilová 

Koordinátorka projektů 


