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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 

se stalo zázemím i pro ostatní, obdobným způsobem působící neziskové 

organizace.  

 

Program Pontesu o.s. 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 2012 kromě již stávajících aktivit zaměřilo na formaci rodin a 

mladých lidí. Jednou z nejvýznamnějších akcí byl projekt „Summer Job 2012“, 

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 se uskutečnil „Letní 

kurz pro rodiny a Seminář pro rodiny pořádaný v Brně. 

 

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

 

Formační setkání rodin – 

určeno pro absolventy 

formačního kurzu „Škola rodin“ 

se konala souběžně v Praze a v 

Brně celkem 2x (21.1., 22.9.) a 

1x společně pro všechny rodiny 

z Čech a Moravy v Praze dne 

22.4. Dále se k těmto 

pravidelným setkáním přidala 3 setkání organizovaná pro místní komunity 

rodin v oblastech Českých Budějovic (17.3.), Strážnice (22.9.) a  Brně. Počet 

účastníků na setkáních byl cca 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 Petrem a Stanislavou Ettlerovými, Jindřichem Synkem a manželi 

Hájkovými. Témata formačních setkání se týkala obnovení soudržnosti rodin, 

upevnění duchovních hodnot, komunikace v rodině, hledání souladu při 

rozdílnostech, řešení konfliktů a krizových situací v rodině. 

Dále se konalo v Brně 24.3.2012 setkání manželských párů, které jsou 

zodpovědné vedení a formaci lokálních skupin rodin zapojených do programu 

našeho sdružení. 

 

V rámci organizačního týmu došlo ke konci roku 2012 k personálním změnám. 

Nově byli zvoleni zodpovědné osoby za vedení formace rodin manželé Aurel a 

Marie Badaničovi, kteří během roku 2013 převezmou agendu spojenou s 

aktivitami realizovanými pro rodiny. 
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Seminář pro rodiny - uskutečnil se v sobotu 

20. října 2012 na Biskupském gymnáziu v Brně. 

Seminář navazuje na řadu úspěšných seminářů, 

které v uplynulých letech proběhly v Praze. 

Semináře se zúčastnilo přibližně 150 účastníků z 

Moravy, Čech i ze Slovenska. Záštitu nad 

letošním seminářem pro rodinu převzal Mons. 

ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. 

 

Dopoledne proběhly dvě přednášky. V první 

hovořil PhDr. Josef Zeman, CSc. na téma 

mezigeneračních vztahů. Ve druhé přednášce 

jsme slyšeli přednášku pátera Mgr. Marka Orka 

Váchy, Ph.D. o Bioetice: umění žít. 

 

Odpoledne si účastníci mohli vybrat z devíti diskuzních skupin s různými 

tématy: 

 

1. Finanční nástrahy a jejich dopad na rodinu  

(Ing. Bc. Miroslav Dvořák, realitní makléř, poradce) 

2. Sociální sítě a jejich vliv na výchovu, kyberšikana  

(Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., odborná asistentka Katedry speciální 

pedagogiky PedF UP Olomouc) 

3. Krok za krokem – efektivní rodičovství  

(Mgr. Ing. Jan Čapek, psycholog, terapeut, lektor, kouč) 

4. Psychologie dítěte v předškolním věku  

(PhDr. Ilona Špaňhelová, psycholožka, lektorka) 

5. Křesťan a alternativní medicína, magie  
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(P. Mgr. Jaromír Smejkal, terapeut drogových závislostí, farář v 

Kurdějově) 

6. Sourozenecké konstelace 

(Mgr. Markéta Čapková, speciální pedagožka, terapeutka) 

7. Jak mluvit s dětmi o sexu  

(Mgr. Ludmila Štěpánková, poradkyně PPR, lektorka) 

8. Mezigenerační vztahy  

(PhDr. Josef Zeman, CSc., psycholog)  

9. Škola a šikana  

(Mgr. Markéta Olbertová, ředitelka základní školy, lektorka) 
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Letní kurz rodin - akce se konala v centru Vesmír, Deštné v Orlických horách 

v době 11.-18.8.2012. Počet účastníků: 45 dospělých a 28 dětí. Program byl 

rozdělen na formační část - každé dopoledne bylo věnováno přednáškám na 

téma "Za život" (co činí život rodiny plnohodnotným)), rodina a duchovní život 

a jeho rozvoj, rodina a společnost (začlenění rodiny do společenského a 

pracovního života a hledání souladu rodinných, pracovních a společenských 

potřeb. Dále se konali odborné přednášky týkající se praktických zkušeností s 

pěstounstvím (manželé Fürstovi), aplikace výchovných metod v rodině 

(výchova láskou a nikoliv trestem - předneseno manželi Čapkovými) a 

vyrovnání se se smrtí dítěte (osobní zkušenost manželů Badano). 
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2. Mládež  

 

Summer Job 2012   

Hlavními tématy projektu 

Summer Job anebo 

myšlenkami, které se 

vinou celým projektem, 

jsou pomoc a spolupráce. 

Z pohledu organizátorů 

projektu jde spíše o dvě 

strany jedné mince, které 

nelze oddělovat, má-li se 

zachovat podstata. Prostředkem k uskutečnění těchto myšlenek je 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 

chtějí přesáhnout hranici materiálna a formou pomoci druhým navazovat 

vztahy – vzájemné vztahy mezi účastníky projektu i vztahy s lidmi, kterým 

bude pomoc adresovaná. Vzájemnost a spolupráce se tak stává vyšším cílem 

jdoucím ještě za materiální výsledek provedené práce. 

Obráceně, i spolupráce, má-li být funkční, potřebuje pro sebe nějaký cíl. V 

běžném životě se však potkáváme zejména s účelovou spoluprací, kdy 

výsledek by měl být nějakým způsobem výhodný pro každého aktéra. Stanovit 

však spolupráci cíl vyšší – nezištná pomoc druhým lidem – znamená přesunout 

ji na kvalitativně vyšší úroveň. 
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Práce  

Každý den (vyjma neděle) po 

snídani a duchovním slovu se 

účastníci rozdělili do 

pracovních skupin, bylo jim 

dáno potřebné nářadí a 

ochranné pomůcky a 

následovali dva pracovní bloky 

(dopolední a odpolední). V 

místech, kde práce trvala i několik dní byla snaha účastníky obměňovat, aby se 

jim měnila pracovní činnost i pracovní kolektiv. Dle náročnosti pracovních 

projektů, se na nich podílely skupiny od 2 do 25 účastníků.  

Volnočasové aktivity 

Po odpoledním pracovním bloku účastníci přejeli do místa svého ubytování, 

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

hry. Uprostřed pobytu, ve čtvrtek, jsme vyrazily na pěší výlety po okolí. Po 

návratu byla možnost nohejbalu, volejbalu, frisbee, 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 

(účastnili se družstva z Nečtin 

a Dobré Vody). Možnosti 

společného sportování a 

trávení volna přispěly k 

bližšímu poznání mezi 
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účastníky a byly vítaným zpestřením programu.  

Kulturní program  

Druhý den dopoledne, v úterý 3. 7. 2012, probíhala motivační příprava na akci. 

Nejdříve se navzájem trochu seznámili a pomocí zkušeností z minulých ročníků 

byly účastníkům předány myšlenky, na kterých Summer Job stojí. Dále se 

účastníkům také představila každá přípravná skupinka a pomocí několika 

krátkých scének byly účastníkům předány možné situace, se kterými se možná 

během Summer Jobu setkají a jak jim čelit. Před odpolednem už účastníci 

vyrazili do práce.  

Úterní večer přijeli herci z Klicperova divadla a v Manětínském kulturním domě 

sehráli divadelní představení Oskar a růžová paní s následnou diskuzí. 

Divadelní hra otevřela témata odchodu z pozemského života, vztahu s rodiči a 

vztahu k nadpřirozenu. 

Středeční předvečer státního 

svátku patřil koncertu skupiny 

Traband na hřišti v Nečtinech, 

kam přijela i skupinka 

tlumočníků pro neslyšící, jelikož 

některé písně má skupina 

Traband uzpůsobené tak, že 

tlumočníci předávají neslyšícím 

jak slova, tak i rytmus. 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. 
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Ve čtvrtek po fotbalovém turnaji účastníci měli možnost navštívit JK fest v 

Manětíně, kde také přispěli do programu krátkou hudební scénkou s pracovním 

náčiním. V průběhu dlouhého večera zde bylo hodně příležitostí se s místními 

potkat a pohovořit o naší práci, proč tu jsme a co děláme.  

Páteční večer přijeli na Summer Job bratři Karel, Jan a Petr Diblíkovi, kteří 

povídali o své cestě kolem světa. Pomocí fotografií přiblížili účastníkům 

rozdílné národy, kultury, zvyky a tradice. Vyprávění opepřili neobvyklými 

historkami. 

Závěrečný sobotní večer se na hřišti v Nečtinech konal Summer Job Fest, 

během kterého vystoupili samotní účastníci akce (vystoupení kouzelníka, 

hudební vystoupení, scénky…) a zakončilo ho vystoupení Prague Cello Quartet, 

které sklidilo několikanásobné ovace. Během večera bylo připraveno i 

grilované sele. Byl to večer plný zábavy, díků a následného tancování a 

oslavování. 

Všechny připravené kulturní večery byly dopředu nabízeny obyvatelům 

regionu, jak formou otištění v místních časopisech obcí, skrz vylepené plakáty 

a přímo v době Summer Jobu i pomocí místního rozhlasu.  
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Genfest 2012 

Ve dnech 31. srpna – 2. září 2012 se konalo v maďarském hlavním městě 

Budapešti mezinárodní setkání mládeže, tzv. Genfest. Jeho motto bylo 

Postavme mosty – Let’s bridge. Z České republiky se ho zúčastnilo 110 

mladých lidí. Přímo v Budapešti bylo 12 000 účastníků, další tisíce mladých lidí 

dění sledovali ve svých zemích díky internetu. 

 

Téma Genfestu 2012 – Postavme mosty (Let’s bridge) – symbolizovalo význam 

navazování mezilidských vztahů. Program byl postaven na metafoře stavby 

mostu: hloubení v bahně, zapouštění pilířů, konstrukce mostu a možnost 

přecházet přes most. Každá fáze byla znázorněna choreograficky, písněmi a 

doplněna svědectvími z každodenního života. „Motto genfestu vyjadřuje snahu 

stavět mosty mezi lidmi, kulturami a národy za nejrůznějších okolností. 



Výroční zpráva 2012 
 

 

 

Pontes, o.s. Stránka 11 

K účastníkům také promluvila Maria Voce, současná prezidentka Hnutí 

fokoláre. 

Celosvětového setkání se zúčastnili mladí ze 150 zemí světa. Celý průběh 

zajišťovalo 3000 dobrovolníků a 600 účinkujících, techniků a členů 

organizačního týmu. Velká část účastníků pocházela pochopitelně z Evropy, 

přesto byly zastoupeny nejrůznější země: dva mladí lidé z Madagaskaru, 180 z 

USA a Kanady, 160 z Koreje, 180 z Argentiny a 250 z Blízkého Východu. 

Rámcový program tří dnů v Budapešti: 

Pátek 31. srpna 

Přivítání 12.000 účastníků na 

prostranství před sportovní halou. 

Večer následoval ve sportovní hale 

netradiční koncert: 

- 21 původních písní, vybraných z 65 

zaslaných mladými tvůrci z celého 

světa do konkurzu vyhlášeného 

organizátory Genfestu 

- 6 hudebních skupin z Argentiny, Burundi, Kostariky, Jordánska, Itálie a 

Potrugalska vystoupilo s vlastní tvorbou 

- 1 hudební skupinu sestavená pro genfest tvořená hudebníky z Rakouska, 

Brazílie, Koreje, Filipín, Itálie a Slovenska 

- na pódiu v publiku DJ proložil program ještě nezveřejněným aranžmá písní z 

devíti předchozích genfestů 
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Sobota 1. září 

Program ve sportovní hale se odvíjel podle jednotlivých etap stavby mostu: 

„Proč stavět?“; „Rozvrhnout práci“; „Hloubit v bahně“; „Vystavět pevné pilíře“; 

„Dosáhnout druhého břehu“; „Mnoho cest“. 

Na závěr byl vyhlášen Projekt sjednoceného světa (United World Project), 

jehož cílem je založení Stálé světové observatoře zaměřené na bratrství a její 

uznání OSN. Večer se konal pochod ze sportovní haly k Dunaji na známý 

Řetězový most, kde bylo společné zakončení dne (Flashmob). 

Neděle 2. září 

Na prostranství před bazilikou sv. Štěpána v centru města byla sloužena mše 

svatá kardinál Péter Erdö, budapešťským arcibiskupem. Současně byly v 

dalších křesťanských kostelech slouženy bohoslužby pro účastníky z daných 

církví. Účastníci vyznávající jiné náboženství nebo bez náboženského 

přesvědčení měli možnost se setkat nedaleko baziliky. 
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4. Člověk a média 

 

20. konference na téma 

Komu “radí” mediální 

rady? (a kdo radí jim…) 

 

Konference se konala 19. 4. 

2012 v Americkém Centru 

zúčastnilo se jí 

89 osob.  

 

Změnu oproti původnímu programu způsobilo onemocnění prvního 

přednášejícího pana Petra Šafaříka. Na poslední chvíli byl ochoten se jeho 

tématu ujmout vysokoškolský pedagog Milan Šmíd (FSV UK), který přehledně 

a fundovaně vysvětlil rozdíl mezi regulátorem (Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání) a „malými“ radami (Rada České televize, Rada Českého rozhlasu a 

Rada České tiskové kanceláře). Poukázal na to, že současná situace je 

důsledek způsobu jejich založení, nicméně vliv má podle něj i celkový stav naší 

společnosti. Roman Bradáč díky své 18-ti leté praxi v České televizi hovořil o 

konkrétních zkušenostech komunikace uvnitř třítisícové „firmy“, jakou je Česká 

televize. Zdůraznil, že jedním z nutných kroků ke zlepšení stávající situace je 

transparentnost politického zastoupení v radách a zřízení správní rady ČT. Je 

zastáncem názoru, že ve veřejnoprávním médiu nemůže být hlavním kritériem 

sledovanost. Právě tato média mají zajistit přítomnost mnoha pohledů a jevů v 

mozaice mediální nabídky. Karel Hvížďala poukázal mj. na mentalitu našeho 

národa – spíš než snaha zákony naplňovat je charakteristické hledání cesty, 

jak je obejít. V odpovědi na otázku, zda je zapotřebí spíš systémová změna 

(zákonů a jmenování členů rad) než společenská (zájem občanů o naplňování 
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zákonů – tedy jejich iniciativa v té míře, která je již nyní možná) se všichni tři 

přednášející shodli – zapotřebí je obojí. A to si mohl odnést každý jako výzvu 

pro svůj osobní život. 

Po diskusi následoval poslední bod programu – udělení ceny Nadačního fondu 

Josefa Luxe (NFJL) „Ano, ano, ne, ne“ za mediální počin roku 2011 

redaktorům rubriky Lidových novin Právo a spravedlnost Tomáši Němečkovi a 

Václavu Drchalovi. Předsedkyně Správní rady NFJL Věra Luxová sdělila 

odůvodnění a předala laureátům grafiku akademického malíře Petra Štěpána. 

 

21. konference na téma “Média v 

kraji nebo na okraji”  

Konference se konala 16. 10. 2012 v 

Americkém Centru zúčastnilo se jí76 

osob. 

 

Jako první se ujala slova paní Lenka Waschková Císařová z Katedry mediálních 

studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně. Přehledně a srozumitelně 

shrnula problematiku regionálních médií a ukázala na příkladech z minulosti, 

jak vznik či zánik regionálních médií ovlivnil zájem občanů o politické dění, 

které se odrazilo v účasti na volbách.  

Po ní následovala zkušenost paní Ludmily Rakušanové s dlouholetou spoluprací 

se společností Vltava Labe Press – Deníky. Vysvětlila novinářskou strategii 

Deníků a na příkladech ukázala důslednost, vynalézavost a přehlednost, s 

jakou se redaktoři snažili poskytnout dostatek informací čtenářům před 

letošními krajskými volbami.  
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Na ni navázal pan Václav Moravec z České televize, který také působí na 

Katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Nejprve 

ještě upřesnil termíny, o nichž se na konferenci hovořilo, a přešel ke 

konkrétnímu kroku České televize jako média veřejné služby před letošními 

krajskými volbami. Seznámil posluchače s metodologií i záměrem volebního 

speciálu z krajů, na kterém se spolupodílel. Upozornil i na „mobilizační“ prvek 

práce média veřejné služby. Stručně řečeno, novinář nechce ani nemá občana 

ovlivňovat v jeho volbě, ale snaží se ho „varovat“ před důsledky jeho pasivity. 

Tou totiž nikoho konkrétního „nepotrestá“, leda celou společnost. V bohaté 

debatě se pak účastníci dotkli mnoha aktuálních témat, jako je například i 

volební zákon, územní rozdělení ČR a podobně. Nicméně závěr všech řečníků 

byl, že ani zákon nezajistí, abychom přeskočili vývojovou fázi naší společnosti 

na cestě ke zralé a poučené občanské společnosti, která využívá svých 

možností a je méně ovladatelná a manipulovatelná. 
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5. Hospodaření 
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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 2012: 

 

Michaela Harantová, předsedkyně 

Jan Vrátný, místopředseda 

 

Zaměstnanci: 

 

Mgr. Kateřina Hájková 

Koordinátorka projektů 
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