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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 2019 kromě již stávajících 

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

projekt „SummerJob 2019“, který nabídl mladým lidem možnost týden bezplatně 

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

oblastí, které je možné nazvat misijními.   
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1. Rodiny 

   

 

   V roce 2019 proběhla v Praze tři setkání Nových rodin – 19. ledna, 27. dubna a 2. 

listopadu 2019. Počet účastníků se pohyboval kolem 20 – 30 osob. Lednové setkání 19. 1. 

2019 bylo věnováno sexuální výchově v rodině a prezentaci projektu Up2Me se zvanými 

hosty Františkou a Karlem Diblíkovými, Janem Čapkem a Ilonou Špaňhelovou. 27. 4. 2019 

zaznělo svědectví manželů Bielikových ze setkání rodin s papežem Františkem v Dublinu. 

Dušičkové setkání 2. 11. 2019 bylo spojeno s pomocí na farní zahradě. Společná práce byla 

podnětem pro osobní setkání i sdílení životů. Také na Moravě proběhlo lednové a 

dubnové setkání NR. Na Moravě se pravidelně scházelo cca 20 lidí. Podzimní setkání se 

tentokrát neuskutečnilo vzhledem k Mariapoli na Velehradě, které se některé rodiny 

aktivně zúčastnily. 
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Mezinárodní škola tutorů projektu Up2Me     

 

 

   Projekt Up2Me vychází ze spolupráce mezi rodinami, animátory mládeže a odborní-

ky různých oborů. Všichni jsou z okruhu Hnutí fokoláre a někteří z nich vyučují na Univer-

zitním institutu Sophia v Loppianu. Cílem projektu je vedení dospívajících cestou integrální 

formace, při níž je sexualita nazírána ve světle antropologického pohledu, jenž má základ 

v osobě jako vztahové bytosti, v její schopnosti milovat a být milován, darovat a přijímat. 

Radost z této iniciativy mají především rodiče, kteří při komplikovanosti dané problemati-

ky si stále více uvědomují, že potřebují aktualizované nástroje. Především tyto požadavky 

vedly odbornou skupinu při zpracovávání různých etap projektu Up2Me, jeho obsahu 

a jeho metodologie. Ta chce být převážně interaktivní právě proto, aby mladí měli mož-

nost utvářet si své morální povědomí tak, že jim pomůže odůvodnit jejich rozhodnutí 

a umět je formulovat. 

  Mezinárodní škola tutorů se konala ve dnech 1. 10. – 6. 10. 2019 a pomohla účastníkům 

především naučit se, jaká je role tutora ve vztahu ke skupině, jak doprovázet  mladé lidi, 

když vstupují do procesu učení a uvědomování si sebe sama. Mnozí z nich byli rodiče, 
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z nichž někteří byli přítomní jako manželské páry, anebo mají zálibu ve formaci dětí a mlá-

deže. Účastníci byli ze Slovenska, Srbska, Slovinska, Španělska, Itálie, Libanonu, Belgie, 

Francie, Irska a Česka.  

Mikuláš 

 

Tak jako každý rok i tentokrát přišel 5. 12. 2019 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 90 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 můžeme 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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2. MLÁDEŽ 

 

SummerJob 2019 

 

 

 

   Již desátý ročník Summerjobu proběhl ve dnech 30.6.- 7.7.. Tento rok se konal poprvé na 

Novohradsku v jižních Čechách, v obcích Benešov nad Černou, Horní Stropnice, Malonty, 

Pohorská Ves a přilehlých osadách. Ve čtyřech obcích pomáhalo tradičně 150 mladých 

dobrovolníků, nejčastěji s prací jako sekání dřeva, stavba a natírání plotů, apod. Každý den 

v menších skupinách pracovali až na 30 místech, zejména u starších a nemocných lidí, ale i 

na farních a obecních prostranstvích. S místními jsme se mimo jednotlivé „joby“ potkávali 

i na doprovodném programu, který byl opět rozmanitý. Od koncertu kapely Queen 

revival, přes Pub quiz, již tradiční fotbalový turnaj (ve kterém jsme se utkali s místními 

fotbalovými týmy), až po duchovní program.  
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Prázdniny  

   Každý měsíc se setkávala ve společenství děvčata od 9 do 13 let. O prázdninách se 

zrealizoval týdenní prázdninový formační pobyt v pohraniční části na hranici s Rakouskem 

v Dešné u Slavonic. 

Měly krásný program, ve kterém se inspirovaly životem svatých a další duchovními 

tématy. Každý den je provázela jedna osobnost, která je obohatila duchovně. Také velkým 

obohacením byla každodenní bohoslužba. Samozřejmě nechyběly momenty na vyrábění, 

hraní a výlety. 
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3. Konference Člověk a média 

V oblasti médií se uskutečnily 34. a 35. konference v cyklu Člověk a média.  

 

34. konference Člověk a media – Novinář jako ohrožený druh s podtitulem Média přežijí, 

ale budou v nich skuteční novináři? se uskutečnila 25. 4. 2019 v Americkém centru v Praze. 

Na konferenci vystoupili Ondřej Kundra – novinář a spisovatel a Marek Wollner 

investigativní novinář.  

 

  Ve svém příspěvku hovořil Ondřej Kundra o změně podmínek pro práci novinářů. 

Zmiňoval, jak velká část novinářů odešla do soukromých projektů. Nemyslí si, že je 

ohrožena svoboda slova v ČR. Média jsou na úbytě, protože je v nich málo finančních 

prostředků. A je to jeden z hlavních problémů, kterým dnes média čelí. 

Ve své novinářské práci  se snaží pátrat a přinášet ověřené informace o zneužívání moci, 

korupci, ohýbaní justice právního státu a vlivu Ruska a Číny na náš svobodný život. Je pro 

něj hodně důležitý způsob, jak o těch záležitostech vypráví, forma a způsob vyprávění na 

stejné úrovni jako klíčová informace. 
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  Marek Wollner navázal na 

Ondřeje Kundru a  souhlasí s ním, 

že se v politickém a novinářském 

prostředí něco výrazně změnilo. 

Samozřejmě k tomu přispěl vznik 

internetu a sociálních sítí. A přibyly 

útoky přímých vyhrůžek. Myslí se, 

že novináři nejsou od toho, aby 

problém vyřešili, ale že jejich práce 

je na to poukázat, osvítit, říct je tady problém.  Na závěr konference řekl Marek Wollner, 

že dělat novinařinu podle barometru veřejného mínění, to je cesta do pekel. Domnívá se, 

že se žurnalistika musí držet základních pravidel, nikoli pravidel PR. Osobně ho  bolí a 

odrazují cílené provokace, ale nikdy ho nepřestalo zajímat, co se děje ve světě nebo 

kolem nás, a to je jádro novinářské práce.  

 

35. konference Člověk a média s názvem „Kybernetická (ne)bezpečnost?!“ se uskutečnila 

24. října 2019 v Americkém centru v Praze. 
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 Pozváni hosté přilákali kolem 80 účastníků různého věku i profese. První se ujal slova 

Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vysokoškolský pedagog. 

Nejdříve řekl svůj  názor o naší společnost,  která nikdy neprošla žádným školním kurzem 

mediální gramotnosti, nikdo neměl možnost se pořádně seznámit s bezpečností na 

internetu. Společnost je uprostřed technologií, kterým nerozumí a na kterých dělá rutinní 

kroky, které ji někdo naučil dělat, a vlastně má slabé povědomí o tom, co je bezpečnost a 

co ne. Zároveň si vlastně neuvědomuje, jak moc ten internet prorostl společnost. Je malé 

povědomí o tom, že na internetu, skoro nic nezmizí, i když se pokusíte po sobě smazat 

digitální stopu, tak to nevyjde. Máme na sobě nějaké sensory, jsou o nás dostupná nějaká 

data, že člověk, který je chce zneužít, tak má velmi jednoduchou práci. 

V souvislosti s bezpečností na internetu se zmínil o tom, jak svět internetu zásadním 

způsobem změnil náš přístup k informacím. Na té elementární rovině dokázal přesunout 

všechno vědění do online prostoru a zpřístupnil nám ho k vyhledávání. Dobré je, že je tam 

všechno, špatné je, že ne všechno vědění je to, které se chceme skutečně dozvědět. 

Internet přenesl do určité míry naše kritické rozhodování o tom, jestli věc dává smysl, na 

vyhledávače a na přístroje, které zpracovávají informace. 

Média se stala prostorem boje, vedla k tomu, že byly využity všechny skuliny, které v tom 

systému zůstaly, vedla k nástupu obrovského množství webů a informačních zdrojů a 

falešný účtů, kteří to šíří a kteří dokonávají tu míru zkázy, postavenou na tom, že fakticita 

byla nahrazena nepřetržitým tokem informací a výsledkem je nakonec to, že lidé už nejen 

ničemu nevěří, ale ten průtok, který se děje, je tak silný, že už je to jedno.  

Martin Kožíšek, expert na kybernetickou bezpečnost, koordinátor projektu Safer Internet 

v ČR, ve svém příspěvku začal svoji osobní zkušeností, jak se dostal k práci pro Seznam.cz, 

o vytvoření první sociální sítě Lide.cz a Spoluzaci.cz. Založil projekt, který se jmenoval 

Seznam se bezpečně, fungoval přes deset let, než ho loni společnost Seznam zrušila. Za 

tu dobu, se svým projektem, objel možná stovky škol a může srovnávat, jak se ty školy 

v oblasti prevence změnily. 

Je to obrovský rozdíl i v tom, co děti vědí o internetu. Oni moc dobře vědí, jak se mají 

chovat na internetu, znají rizika, umí dokonce i na ty nejtěžší otázky odpovědět správně. 

To, že se jim nakonec něco stane, je většinou dáno tím, že si myslí, že „mně se to stát 

nemůže“. 
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Predátoři, jsou  lidé většinou ve věku mezi 17 až 23 lety a díky tomu, že už vyrůstaly na 

internetu, tak vědí, co je facebook, vědí, co jsou moderní technologie, vědí, kdo je 

momentálně nejlepší youtuber, vědí, co je v kinech, co děti poslouchají, takže když se to 

dítě s ním začne bavit, tak má pocit, že se baví s nějakým super kamarádem. Takže mě 

mrzí, že občas to čtu, že to téma kyberšikany je jenom o tom, že někdo někomu na 

internetu nadává, a zbavit se toho můžeme tak, že vypneme internet a všechno je 

v pořádku. Kyberšikana jako taková má spoustu projevů. Jednak to můžou být ty nadávky, 

intenzivní, dlouhodobé. 

Kyberšikana může být i neoprávněný přístup na účet. S tím má zkušenost 35% dětí. A je to 

vůbec nejčastější forma kyberšikany. Že mi někdo vleze na účet, udělá tam něco, co já 

nechci, například mi změní heslo, a začne mým jménem tvrdit, že jsem gay nebo něco 

podobného. Anebo to může být nějaká závažnější forma, což může být třeba vydírání. A 

s vydíráním má zkušenost 8% dětí. 

Pokud jde o prevenci, tak si myslí, že je dobré jezdit do škol, a vyprávět nejen o tom, že 

nám může někdo nadávat, ale že je tam celá řada různých sociálních inženýrů, kteří se 

nám dokáží dostat do toho pokoje nějakou formou, která není úplně obvyklá, používají 

k tomu celou řadu různých manipulativních metod.  

Bohužel se s kyberšikanou potýkají i senioři. A je to dáno tím, že nemají takovou 

technologickou zdatnost a dochází k nějakému podvodnému jednání. Jako nejlepší 

prevenci proti kyberšikaně, se oba přednášející shodli, je investice do vzdělávání. 
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4. 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.summerjob.eu 

 

Webové stránky konferencí Člověk a média 

www.clovekamedia.cz 

 

 

Statutární zástupce pro rok 2019: 

Michaela Harantová, ředitelka 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Bibiána Šmehilová 

Koordinátorka projektů 


