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ÚVOD 

 
 
Občanské sdružení Pontes bylo založeno 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 

by se mohlo a mělo stát zázemím i pro ostatní, obdobným způsobem působící 

neziskové organizace. Jeho ambiciózní program 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). Občanské 

sdružení PONTES se v roce 2011 kromě již stávajících aktivit zaměřilo na 

formaci rodin a mladých lidí. Jednou z nejvýznamnějších akcí byl projekt 

„Summer Job 2011“, který nabídl mladým lidem možnost týden bezplatně 

pomáhat občanům obcí kolem Manětína, a tak posunout štafetu v konání 

dobrých skutků i do oblastí, které je možné nazvat misijními. V rámci formace 

rodin pokračoval druhý ročník „Školy rodin“ a zároveň proběhla každoroční 

akce „Mariapoli 2011“, která se opět konala ve Volyni. 

 

http://www.clovekamedia.cz/
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1. Rodiny 

 

Formační setkání pro 

absolventy školy rodin se konala 

souběžně v Praze a v Brně 

celkem 3x (15.1., 16.4., 15.10.). 

Počet účastníků na obou 

setkáních byl 70 - 80 osob v 

jednom dni. Cílem těchto 

setkání bylo umožnit oživení 

kontaktů mezi absolventy školy 

rodin z uplynulých let a navázat 

na aktuální témata pro rodiny. Tato setkání byla připravena a vedena manžely 

Synkovými, Ettlerovými a Ilonou Špaňhelovou. Z odborných témat bylo 

předneseno "Specifika výchovy předškolních dětí" a "Etická výchova z pohledu 

rodiny". 

 

Odborný seminář "Etická výchova – výchova k prosociálnosti" se konal 

5. 2. 2011 v Praze – Vinoři a počet účastníků byl 42 osob. Dopolední 

přednášky: "Mravnost, morálka, etika" (Prof. Jan Sokol, PhD., CSc.) a "Etická 

výchova - nový vzdělávací program RVP" (Ing. Mgr. Marie Nováková). 

Odpolední workshopy byly věnovány tématu emocí - právo na emoce, 

usměrnění a práce s nimi. V rámci semináře byl představen projekt etická 

výchova a reforma školství - co přináší škole, rodině, rodičům, společnosti – v 

čem může napomoci, kde jsou rezervy. 

 

Mariapoli 2011 - letní formační 

pobyt (10. - 15. července 2011), 

kterého se zúčastnilo 238 lidí 

všech věkových skupin. Místo 

konání: VOŠ a SPŠ Volyně. 

Program zahrnoval přednášky 

pro dospělé i mládež se 

zaměřením na prohloubení 

osobního růstu účastníků z 

pohledu křesťanské víry, 

obnovení hodnot rodiny. Témata přednášek: "Dobrovolnictví jako šance pro 
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mladé - představení projektu Summer Job" (Petr Diblík), "Umírání jako součást 

života rodiny" (MUDr. Jana Sochorová), Výchova v rodině - odvaha k odolnosti 

(Ing. Mgr. Marie Nováková), "Péče o staré lidi v rodině" (Ludmila Modlitbová). 

Během celého týdne bylo zajištěno pro děti, mládež i dospělé široké spektrum 

workshopů a volnočasových aktivit. Účastníci byli rozděleni do menších skupin 

(cca 15 - 20 lidí) a každý večer měli možnost se společně setkat, zhodnotit den 

a podrobněji se věnovat tématům předneseným během dne. Tyto diskusní 

skupiny efektivně umožňují účastníkům získat prostor pro osobní vyjádření a 

výměnu názorů a zkušeností.  

 

Škola rodin - 2. část dvouletého cyklu formace rodin. Akce se konala v centru 

Vesmír, Deštné v Orlických horách ve dnech 13. - 20. 8. 2011. Počet 

účastníků: 46 dospělých a 29 dětí. Program byl rozdělen na formační část - 

každé dopoledne bylo věnováno přednáškám na téma "Aspekty v rodině" - 

manželé Ettlerovi a Hájkovi představily různé oblasti života rodin - ekonomika 

a práce, rodina a společnost, duchovní rovina, zdraví a fyzický život, harmonie 

a životní prostředí, vzdělávání a moudrost, komunikace a harmonie vztahů. 

Čerpáno bylo z metodické příručky vydané pro potřeby formace rodin s 

názvem "Škola nových rodin - Aspekty" Součástí přednášek byly osobní 

zkušenosti a prostor pro diskusi. Další přednášky - "Rodina a výchova" 

(manželé Markovi) a "Neplodnost a umělé oplodnění" (manželé Šmehilovi).  
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Seminář pro rodiny se konal 17. 9. 2011 v Praze - Vinoři a počet účastníků 

byl 181 dospělých a 85 dětí. Program zahrnoval dvě hlavní přednášky s 

tématem „Křesťanská rodina v tlaku konzumní společnosti" (Prof. PhDr. Petr 

Piťha, CSc.) a „Rodina a internet“ (PhDr. Slavomil Hubálek). V odpoledním 

programu si mohli účastníci semináře vybrat z osmi tematických skupin, kde 

měli možnost diskutovat a vyměnit si zkušenosti pod vedením odborných 

lektorů. Témata těchto skupin byla: Řešení konfliktů a emoční konfrontace, 

Sourozenecké konstelace, Náhradní rodinná péče, Navrácení porozumění aneb 

partnerský dialog, Vztahy mezi generacemi, Neplodnost a umělé oplodnění, 

Vývoj a výchova dítěte v předškolním období, Pevné objetí. Souběžně s 

programem pro dospělé probíhaly programy pro děti ve věku od 3 do 8 let.“ 

 

 

 

Mikulášská besídka - oslavu svátku svatého Mikuláše letos připravovali 

spolu se sdružením Pontes mladí z Hnutí fokoláre společně s farností Praha – 

Vinoř a za podpory MČ Praha Vinoř a místního Sokola. Děti z farnosti si 

připravily scénky na téma „co mohu darovat“ – malé drobné skutky lásky ve 

vztahu ke spolužákovi, kamarádům, v rodině… Při úkolech ve skupinách měly 

možnost si navzájem pomáhat a začít dělat skutky lásky jak jim to ukázaly děti 

z farnosti ve scénkách. Všechny děti dostaly vystřižené andělíčky, na kterých si 
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mohly ohýbat růžky na jejich šatech a pokračovat tak v konání skutků lásky i 

doma. Akce se zúčastnilo cca 80 dětí se svými rodiči. Děti přicházejí často 

z nevěřících rodin a proto je tato oslava příležitostí k předání křesťanských 

duchovních hodnot a představení sv. Mikuláše jako skutečné historické 

postavy, která žila pro Krista ve své době. Někteří „noví“ rodiče byli i letos 

osloveni atmosférou a připraveným programem a rádi by se účastnili i dalších 

podobných akcí pro děti. 
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2. Mládež  

Modrý bál  

Společenský večer Modrý bál se uskutečnil v 

Chocni v sobotu 26.2.2011 v Panském domě. K 

tanci a poslechu zahrála skupina THE FIVE BAND. 

Modrého bálu se zúčastnilo cca 250 lidí. Výtěžek 

byl použit na provoz Sluneční školy ve vesničce 

Kargyak v indickém Himaláji. Získaná částka byla 

použita na nákup školních pomůcek pro děti 

(tužky, sešity, učebnice, knížky,…), dále na 

opravy na škole (po zimě omítka, rozbité 

lavice,...), také na chod školy v zimě (vytápění) a 

v poslední řadě na plat učitelů (3 Tibeťané -  

podpora zaměstnanosti místních v dané lokalitě) 

a přispění na dopravu do lokality 2 českým 

dobrovolníkům, kteří se střídají po 4 měsících a přispívají k chodu školy a 

výuky.   
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Summer Job 

Hlavními tématy projektu 

Summer Job anebo 

myšlenkami, které se vinuly 

celým projektem, jsou 

pomoc a spolupráce. 

Z pohledu organizátorů 

projektu šlo spíše o dvě 

strany jedné mince, které 

nelze oddělovat, má-li se 

zachovat podstata. 

Prostředkem k uskutečnění 

těchto myšlenek byla 

především práce jako tvůrčí 

lidská činnost. Provedení různých prací v domě nebo kolem něj může jistě pro 

mnohé lidi znamenat velkou pomoc a usnadnění, což je hodnotou samo o sobě 

a jako cíl je dostačující. Nicméně organizátoři akce chtěli přesáhnout hranici 

materiálna a formou pomoci druhým navazovat vztahy – vzájemné vztahy 

mezi účastníky projektu i vztahy s lidmi, kterým byla pomoc adresovaná. 

Vzájemnost a spolupráce se tak stala vyšším cílem jdoucím ještě za materiální 

výsledek provedené práce. 

Konkrétní pomoc se poskytla: 

 pro obec Štichovice 
5 až 10 lidí po 4 
dny stěhovali a 
malovali knihovnu, 
vyklízeli půdu 
kostela a dělali 
terénní práce kolem 
kostela 

 4 lidi celý den 
natírali plot pro 
pana Brože v České 
Doubravici 

 pro obec Manětín 5 
dnů pracovalo 15 



Výroční zpráva 2011 
 

 

 

Pontes, o.s. Stránka 8 

až 25 lidí na úpravě obecních pozemků - upravili Panskou louku v 
Manětíně, hřbitov ve Stvolnech a hřbitov a veřejné cesty v Rabštejně 

 4 lidi věnovali 1 den vysekání a uklízení zahrady zdravotně postiženému 
panu Krejčímu z Manětína 

 panu Štikovi v Manětíně pomáhalo 7 lidí celý den s prácemi na domě, 
kde má jednou bydlet jeho rodina 

 pro obec Nečtiny 3 lidi posekali trávu na hřbitově u kostela 
 paní Křemeňákové z Plachtína 2 dny 3 lidi nosili, řezali, sekali a skládali 

dřevo 
 panu Kaprovi v Nečtinech 3 kluci sundávali celý den střešní krytinu 
 manželům Kazdovým 5 lidí 3 dny pomáhalo vysekat křoviny a upravit 

zahradu 
 pro obec Nečtiny 8 lidí 2 dny natíralo zábradlí na koupališti a malovali 

prodejní stánek na hřišti 
 pro obec Nečtiny 2 lidi 2 dny natírali autobusové zastávky 
 pro obec Nečtiny 6 lidí 2 dny upravovalo křoviny kolem cesty do 

Leopoldova 
 3 až 5 lidí 2 dny na faře v Nečtinech sekalo dřevo, skládalo uhlí a sekalo 

trávu na zahradě 
 pro faru v Nečtinech 7 lidí celý den stahovalo a vozilo dřevo z lesa  
 pro misionáře Obláty 5 lidí 3 dny vázalo brožury (jednalo se o knížku 

Martina Sedloně "Poutníkem naděje") 
 na faře v Březině pro misionáře Obláty 3 lidi 2 dny řezali dřevo na 

cirkulárce a skládali ho do dřevníku 
 postiženému panu Tománkovi z Březína 6 lidí 2 dny řezalo a skládalo 

dřevo, taky čistili králíkárny a vyváželi hnůj 
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 panu Bejvačnickému, který zařizuje muzeum předmětů s příběhem o 

místních lidech, pomáhalo 5 lidí celý den vyklízet stodolu 
 panu Janu Kozákovi pomáhali 4 lidi 1 den upravit zahradu 
 v domácnosti č.p. Nečtiny 198 2 lidi 1 den stípali dřevo 
 u paní ve Skelné Huti pomáhali Lída a Tomáš N. s místními hochy s 

úpravou zahrady. 

2. Volnočasové aktivity 

Po odpoledním pracovním bloku účastníci přejeli do míst svého ubytování, kde 

měli čas na odpočinek, hygienu či si mohli zahrát frisbee nebo společenské 

hry. V neděli nám plánovaný pěší výlet zkomplikovalo počasí, tudíž byl 

účastníkům nabídnut výlet s prohlídkou kláštera Trappistů v Novém Dvoře, 

skupinka skalních sportovců se z Nového Dvora pak vracela do Nečtin pěšky. 

Po návratu byla možnost nohejbalu, volejbalu, frisbee, klasického tance pro 

začátečníky i pokročilé, společenských her (carcassonne, aktivity, karty, 

osadníci z katanu, uno, jungle speed) a fotbalového tréninku před 

naplánovaným turnajem s družstvy z okolí. Od 17. hodin pak vypukl fotbalový 

turnaj, kterého se účastnili družstva z Nečtin, Manětína, Plas. Možnosti 

společného sportování a trávení volna přispěly k bližšímu poznání mezi 

účastníky a byly vítaným zpestřením programu. Zvláště několik jednotlivců 

ocenilo možnost více poznat život Trappistů.  

1. Kulturní program  

Druhý den dopoledne, v pátek 1. 7. 2011, probíhala motivační příprava na 

akci. Nejdříve se navzájem trochu seznámili a sami si zformulovali, proč na 

Summer Job přijeli a co od něj čekají. Poté formou krátkého divadla byly 

účastníkům předány myšlenky, na kterých Summer Job stojí.  

Dozvěděli se, že k tomu, abychom 

mohli nezištně pomáhat je zapotřebí 

táhnout za jeden provaz, být pokorní, 

dokázat se sebezapřít, respektovat 

ostatní a mít lásku. Láska vše 

zastřešuje a dokážeme-li mít dobré 

vztahy mezi sebou, vše ostatní pak 

bude samozřejmostí. Divadlo bylo 
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také prokládáno filmem Pošli to dál, který v sobě nese myšlenku nevzdávání se 

a víry v to, že když jeden pomůže 5 lidem a každý z nich dalším 5 lidem, dojde 

k multiplikaci a svět bude krásnější.  

Večer pak přijel Jan Šebor a podělil se o svou zkušenost s vedením firmy, kde 

se snaží žít dobré vztahy a uplatňovat ekonomiku společenství. Zajímavé byly 

především konkrétní příklady, jak se zajímá a stará o zaměstnance. Oni pak 

mají zpětně i k němu důvěrný vztah a roste jejich loajalita. Dobré vztahy žije 

nejen se zaměstnanci, ale i s dodavateli a i konkurencí! Například pomohl 

konkurenční firmě v nouzi a tím s ní poté navázal kvalitní spolupráci, ke které 

přizvali i další firmy z okruhu. Účastníci měli mnoho dotazů, jelikož většina a 

způsobu podnikání slyšela poprvé. 

Sobotní večer již byl veřejný a patřil tanečně divadelnímu představení XXL Paľa 

Danka. Divadelní sál v Manětíne byl obsazen do posledního místa. Po 

zajímavém představení následovala diskuze jak o představení, tak i o Paľově 

životní cestě. Opět množství dotazů jen potvrzovalo, jak si osobnost umělce 

účastníky představení získala. 

Nedělní večer byli všichni srdečně zváni na promítání filmu Gran Torino, po 

kterém následovala diskuze s Tomášem Holubem, katolickým knězem, který 

sloužil v letech 1998-2006 jako první hlavní kaplan Armády České republiky 

(1998-2006). Film otevřel témata diskriminace, problematického vztahu ve 

vlastní rodině, neschopnosti otevřít se a milovat.  

Pondělní předvečer státního svátku patřil koncertu skupiny Traband na hřišti v 

Nečtinech. Účastníků bylo několik set, s koncertem byli všichni moc spokojeni. 

Na tento kulturní program přišlo nejvíce místních lidí. Byla to příležitost se s 

místními více vzájemně poznat, popovídat, blíže představit projekt Summer 

Job. 

Závěrečný večer se v sále nad hospodou v Nečtinech konal Summer Job-fest, 

během kterého vystoupili samotní účastníci akce (recitace autorských básní, 

scénky, hudební vystoupení,…) a zakončilo ho improvizační divadlo Karla 

Macka. Byl to večer plný zábavy, relaxace, následného tancování a oslavování. 
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4. Člověk a média 

 

18. konference “Člověk a média” – “Autorská práva či povinnost” 

Konference se konala 14. 

4. 2011 v Centru 

Mariapoli v Praze – 

Vinoři. 

Pozvání k přiblížení této 

problematiky přijali dva 

hosté, kteří se jí 

dlouhodobě věnují ve 

svém profesním životě. 

JUDr. Aleš Kout působí 

v konzultační kanceláři 

Art&Copyright, je spolupracovníkem České protipirátské unie a Svazu českých 

knihkupců a nakladatelů. JUDr. Jan Diblík z advokátní kanceláře PRK Partners 

je autorem knihy Mediální právo v České republice. 

V průběhu podvečera se dotkli základních termínů a definic. Vysvětlili, co 

autorské právo je a k čemu slouží, jak se v médiích uplatňují autorská a 

osobnostní práva, co je zpravodajská a úřední licence, co se rozumí citací či 

zhotovením kopie pro osobní potřebu. Zvláštní kapitolou byl svět internetu. 

Přednášející umožnili účastníkům večera vstupovat s dotazy během jejich 

výkladu. Velký zájem vzbudila otázka využívání skrytých nahrávek v médiích, 

protože tímto jevem je v poslední době poznamenaná politická scéna v naší 

republice.  

Zvlášť živá diskuse byla ohledně pirátství. Ze zkušenosti dr. Kouta končí 

shovívavý postoj technologů vůči nelegálnímu stahování filmů či hudby ve 

chvíli, kdy se předmětem nelegálního užívaní stávají softwary. Podle něj 

filmová i hudební produkce je investicí, která se pak projevuje v ceně za 

užívání produktu. Samozřejmě celá problematika je velmi komplexní a oba 

přednášející na konkrétních příkladech uváděli její aplikaci v praxi. Hosté i 

účastníci se shodli na tom, že jednou z cest k omezení pirátství by mohly být 

dostupnější ceny produktů pro širokou veřejnost. 
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19. konference “Člověk a média” – “Pravda? – “Pravda” – Pravdy…” 

 

 

Konference se konala 20. 10. 

2011 Centrum Mariapoli v Praze 

– Vinoři. 

 

Jürgen Webermann z 

rozhlasové stanice 

Norddeutscher Rundfunk přiblížil 

posluchačům, jak se pracuje v 

tomto specifickém druhu 

novinařiny v Německu. Lukáš 

Landa z České televize (pořad Reportéři ČT) pak vysvětlil, jak vypadá 

investigativní práce českého redaktora. Společně pak odpovídali na otázky 

posluchačů. Vrcholem večera byl host, který by se dal označit za symbol české 

pátrací žurnalistiky - Janek Kroupa z deníku Mladá fronta Dnes. S lehkostí a 

nadhledem mluvil o své profesi, na které ho nejvíc baví proces odkrývání 

zákulisí nejrůznějších neprůhledných obchodů a podivného jednání podnikatelů 

a politiků. Velmi otevřeně mluvil o některých známých kauzách, na jejichž 

objasnění se podílel. Posluchači se například dozvěděli, že použití skrytých 

kamer, odposlechů a jiné techniky má pravidla, která slušný novinář 

nepřestoupí. V následné diskuzi se ostatně o slušném vychování mluvilo 

překvapivě hodně. Z odpovědí na dotazy na všechny tři přednášející vyplynulo, 

že etický kodex prakticky neexistuje a to jediné, čím se investigativní novinář 

řídí ve vztahu k veřejnosti, je jeho svědomí a všeobecná slušnost. 
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5. Hospodaření 
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Finanční prostředky získané na realizaci 

projektu 
Celkem Člověk a media Modrý bál Mládež Rodina

MPSV 309 971 Kč 309 971 Kč

MŠMT - projekt EU 231 019 Kč 231 019 Kč

Ostatní rezorty státní správy 0 Kč

STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM 540 990 Kč 0 Kč 0 Kč 231 019 Kč 309 971 Kč

Kraj 0 Kč

Magistrát

Obec

ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Prostředky EU 0 Kč

Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) 0 Kč

Nadace zahraniční i tuzemské 50 000 Kč 50 000 Kč

Sbírky 0 Kč

Sponzorské dary 88 088 Kč 7 536 Kč 74 712 Kč 1 100 Kč 4 740 Kč

Příspěvky 671 450 Kč 5 180 Kč 72 515 Kč 16 200 Kč 577 555 Kč

Vlastní příjmy 53 465 Kč 53 465 Kč

Ostatní (uveďte jaké): … 0 Kč

OSTATNÍ ZDROJE CELKEM 863 003 Kč 116 181 Kč 147 227 Kč 17 300 Kč 582 295 Kč

 ZDROJE FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 403 992 Kč 116 181 Kč 147 227 Kč 248 319 Kč 892 266 Kč

% státní zdroje 38,53% 0,00% 0,00% 93,03% 34,74%

% územní rozpočty 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ostatní zdroje 61,47% 100,00% 100,00% 6,97% 65,26%

Přehled o finančních prostředcích získaných  v roce 2011

2011
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Kontaktní údaje: 

 

Pontes, o.s. 

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 zástupci pro rok 2011: 

 

Michaela Harantová, předsedkyně 

Jan Vrátný, místopředseda 

 

Zaměstnanci: 

 

Mgr. Kateřina Hájková 

Koordinátorka projektů 
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