
 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O N T E S z.ú. 

hledáme, co nás spojuje…

 



Výroční zpráva 2020 
 

Pontes, z.ú. Stránka 1 

 

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 2020 kromě již stávajících 

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

projekt „SummerJob 2020“, který nabídl mladým lidem možnost týden bezplatně 

pomáhat občanům na různých místech České republiky, a tak posunout štafetu v konání 

dobrých skutků i do oblastí, které je možné nazvat misijními.   
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1. RODINY 

Škola Nových rodin 

  První ročník Školy Nových rodin se uskutečnil ve dnech 25. 7. – 1. 8.  na zámku Štěkeň u 

Strakonic, který spravují řádové sestry Congregatio Jesu.   

  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.  
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2. MLÁDEŽ 

SummerJob 2020 

  

  Ročník 2020 se odehrával jinak, i přes původní plán jet opět pomáhat do Novohradských 

hor. Mladí dobrovolníci nechtěli  nikoho ohrozit, a proto vznikla speciální verze SMJ2020 – 

Covid edition. 

SummerJob se rozdělil na 11 menších jobů, které se odehrávaly na různých místech v 

termínu 4. – 9. 7.  

Stavěšice u Kyjova – 6 dobrovolníků 

Lukavice – 6 dobrovolníků 

Zubčice – 10 dobrovolník 

Olešná – 16 dobrovolníků 

Vinoř – 18 dobrovolníků 

Vápenná – 7 dobrovolníků 

Skočice – 6 dobrovolníků 

Vídeň – 4 dobrovolníků 

Jičín – 19 dobrovolníků 

Martínkovice – 14 dobrovolníků 

Hosín – 12 dobrovolníků 

Na oslavu dobře odvedené práce se potom od 10. do 12. 7. odehrála víkendovka pro 

všechny dobrovolníky na rekreačním statku Pastucha v jižních Čechách.  

 



Výroční zpráva 2020 
 

Pontes, z.ú. Stránka 4 

 

SummerJob  COMEBACK 2020 

Každý rok se na SummerJobu 

diskutovalo o možnosti 

návratu na některou z 

dřívějších lokací – ideou bylo 

nabídnout menší, komorní akci. 

Letos se tato idea zhmotnila v 

první ročník SummerJobu 

Comeback v Martínkovicích ve 

dnech 22. – 26. 7. Ukázalo se, 

že o takovou akci je zájem. Během necelého týdne odpracovalo 50 dobrovolníků zhruba 

1000 hodin na 21 místech – v domácnostech potřebných nebo na místech v rámci obce a 

farnosti. Díky předchozímu působení bylo opětovné setkání velmi milé a oboustranně 

vřelé. Potvrdilo se nám naše očekávání, že touha mladých lidí po dalších možnostech 

dobrovolnické pomoci je velká a vracet se na místa, kde již dříve SummerJob působil a 

obnovit tak dříve vybudované vztahy, má velký smysl. 
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Prázdniny 

   Kromě každoměsíčních setkání s děvčaty od 9 do 13 let realizujeme každý rok o 

prázdninách týden prázdninového formačního pobytu v pohraniční části na hranici s 

Rakouskem, do Dešné u Slavonic. Velmi kvalitní a užitečná byla přednáška psycholožky 

Františky Diblíkové o citech a emocích. Poté následoval dialog po skupinkách, který byl 

silný a důvěrný. Nechyběly momenty ruční práce na výrobcích určených na prodej pro 

potřebné. Hraní a výlety byly součástí každodenního programu. Velmi rády se zapojily do 

úprav zahrady. 
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3. Konference Člověk a média 

  Konference Člověk a média se v roce 2020 nekonaly kvůli mimořádným opatřením vlády. 

V dubnu se měla konat 36. konference na téma Ekologie bez ideologie s hosty Václavem 

Cílkem, Janem Konvalinkou a Ivo Bystřičanem. Konference byla plně nachystaná včetně 

zajištěné techniky, občerstvení a přihlášených účastníků, pro vyhlášený lockdown však 

byla zrušena. Na podzim se konference měla konat 22. 10. 2020 v Americkém Centru, ale 

ani to se nepodařilo uskutečnit. 
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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 2020: 

Michaela Harantová 

ředitelka 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Bibiána Šmehilová 

koordinátorka projektů 


