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ÚVOD 

 

Organizace Pontes byla založena 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 z.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 2015 kromě již 

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

akcí byl projekt „Summer Job 2015“, který nabídl mladým lidem možnost týden bezplatně 

pomáhat občanům v okolí Broumovska, a tak posunout štafetu v konání dobrých skutků i 

do oblastí, které je možné nazvat misijními.  

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

 

Mariapoli 2015 – Hostýn 

Formační pobyt Mariapoli 2015 se tento rok konal v Třešti, kam se po několika letech opět 

vrátil a probíhal od 1. do 4. 5. 2015. Jako každý rok se ho zúčastnili lidé všech generací – asi 

400 dospělých, mládeže a dětí, přičemž kapacita účastníků byla maximálně naplněna. 

Formace zde probíhala stejně jako v předešlých letech prostřednictvím dopoledních a 

večerních přednášek pro dospělé i mládež. Hlavním tématem tohoto roku byla 

vzájemnost a otevřenost v mezilidských vztazích. V rámci jednoho z večerů květnové 

Mariapoli se ke vzájemnému dialogu sešli ve čtyřech skupinách, politici, zdravotníci, 

učitelé, podnikatelé a manažeři. Takto bylo možné sdílet specifické problémy vázané na 

profesi, diskutovat a vyměňovat si zkušenosti. Ohlasy účastníků byly velmi pozitivní. 

Témata přednášek byla různorodá o ekonomice společenství – projektu, který si stále více 

nachází cestu ve světě i u nás jak v praxi, tak ve studiu; o dialogu s lidmi bez 

náboženského přesvědčení; o životě podle evangelia z oblasti zdravotnictví a politiky 

angažovanosti ve veřejném životě, vývoje a struktury společnosti, ale i z oblastí rodinné 

problematiky, výchovy, osobnostního růstu, individuálního i kolektivního duchovního 

vzdělávání. Velmi pozitivně hodnocená byla přednáška na téma „Rodinné vztahy, krize a 

jak jim předcházet“, kterou přednášela PhDr. Martina Kosová a ThLic. Jan Balík nebo 

kroužek žurnalistiky vedený Helenou Filcíkovou z časopisu IN. Zde se zájemci mohli 

dozvědět, jak dobře napsat různé druhy článků, aby byly srozumitelné a zároveň čtivé. 

Dostatečný prostor byl také věnovaný ke vzájemné výměně zkušeností v menších 

skupinách jak u dospělých tak mládeže. Odpoledne byl prostor na výlety pěšky či na kole, 

sportu či jinému Druhu odpočinku. Pro děti a mládež bylo připraveno široké spektrum 

workshopů a volnočasových aktivit zaměřených na rozvoj dětské individuality, získání 

nových poznatků a manuální zručnosti. 

Pravidelná formační setkání rodin 

Formační setkání pro absolventy formačního kurzu „Škola rodin“ se konala souběžně v 
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Praze a v Brně celkem 3x (19. 1., 12. 4. a 18. 10. 2015). Tato setkání byla připravena a vedena 

manžely Badaničovými, Hájkovými, Broschovými v Praze a manžely Kotkovými a 

Havlišovými v Brně. 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.  

 

Dětský den – 1. 6. 2015 v neděli se konal Dětský den v Praze - 

Vinoři. Tentokrát zaujal svým názvem “Barevná Vinoř”. Na 

přípravě spolupracovali Hnutí fokoláre, farnost a Úřad 

Městské části Praha 9. Vzájemná spolupráce mezi nimi se stále 

více prohlubuje. Přivítání ve farní zahradě připravily děti 

scénkou: Mimozemšťan ze smutné planety se dozvěděl, že 

lidé na Zemi 

se mají rádi a 

chtěl se to od 

nich naučit. 

Pak chodil mezi dětmi a bavil je. Na 

stanovištích, která představovala např. 

školku, obchod, poštu, ulici, rybník či 

nemocnici, děti našly zajímavé úkoly. Na 

závěr vybarvovaly společně velký 

obrázek Vinoře. Dne dětí se 

zúčastnilo cca 220 dětí a všechny 

odcházely šťastné s odměnami. 

Některé dojmy na dokreslení 

atmosféry: „Moc se mi to líbilo, 

hlavně, že si to naše holčičky moc 

užily, a celkově tam byla moc příjemná atmosféra - to je myslím hodně důležité. O každé 

dítě se někdo osobně zajímal - děti si toho hodně cení.“ „Díky vám všem za krásný dárek 

pro děti a za váš čas, který jste tomu věnovali.“ „Sárince se vůbec nechtělo domů, za 

všechno moc děkujeme!“  
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 Mikuláš 

 

V předvečer svátku sv. Mikuláše v sobotu 

5. prosince 2015 se v Centru Mariapoli 

v Praze Vinoři sešly děti, které čekaly 

na jeho příchod. Děti při programu zpíva-

ly, shlédly divadýlko o svatém Mikuláši. 

Pak každé dítě napsalo na papír dobrý 

skutek, udělalo papírovou kouli, kterou 

pak házelo na srdce z kamene. V divadél-

ku, které děti shlédly sv. Mikuláš pomohl proměnit kamenné srdce jednoho kupce v srdce 

živé, a i děti v sále svými dobrými skutky na-

malované kamenné srdce proměnily. Nako-

nec si každé z dětí našlo jednu papírovou kou-

li s předsevzetím do následujících dnů adven-

tu. 

A pak už vcházel sv. Mikuláš v doprovodu 

andělů. Děti našel podle toho, že jsou 

ve Vinoři děti hodné a navedl ho svit jejich 

svítících náramků. Mikuláš se s dětmi přiví-

tal, pochválil je za jejich dobré skutky a po-

vzbudil je v tom, aby proměňovaly špatné 

skutky v lepší. Rozdal jim 81 balíčků. Některé 

z nich se pak ještě dívaly z okna a sledovaly, 

kam asi odešel, kde je ... 
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Škola ekonomiky společenství  

Zkušenost Anny Dombajové: od 24. do 28. 

srpna se mi totiž naskytla možnost účastnit 

se Letní školy ekonomiky společenství, 

která proběhla v Praze-Vinoři. Když jsem se 

na tuto akci přihlašovala, nejenže jsem 

neměla tušení, jak velkolepá příležitost se za 

názvem Letní škola ekonomiky společenství 

ukrývá, ale také veškeré mé představy, 

které jsem si ze spojení těchto čtyř slov vytvořila, byly veskrze scestné. Když se ohlédnu 

zpět, nelituji ani jediné minuty strávené ve Vinoři. Kdyby mi ale někdo předem řekl, co za 

těch pár dní prožiji, asi bych mu moc nevěřila. Přestože je opravdu těžké vystihnout 

atmosféru školy v pár větách, pokusím se vám tyto chvíle přiblížit. Prvním velkým 

překvapením, které na mě v Praze čekalo, byli účastníci školy. 65 mladých se sešlo doslova 

z celého světa (například z Ruska, Severní Koreje, Číny a Brazílie). Myslím, že sdílet pokoj s 

dívkou z Ukrajiny a Chorvatska se mi zase jen tak nepovede. Všudypřítomné nadšení pro 

„věc“ brzy zastínilo veškeré rozdíly mezi námi a umožnilo vytvořit upřímné, otevřené 

prostředí pro sdílení. A to byl 

důležitý základ, na němž se dalo 

stavět. Program, který začal v 

pondělí ráno, zahrnoval nejen 

přednášky čtyř přátelských 

profesorů ekonomiky (Anouk 

Grevin, Vittorio Pelligra, 

Benedetto Gui a Luigino Bruni), 

kteří měli vždy po ruce výstižnou 

odpověď na naše zvídavé otázky, ale také mnoho forem dialogu, jež byly skvělou 

příležitostí jak sdílet své životní zkušenosti a nápady s ostatními. Během týdne byly pro 

nás připraveny také workshopy, ve kterých jsme se snažili zasadit své myšlenky do 

praktického života. Já jsem si vybrala workshop umění a nelitovala jsem. Pokus o vlastní 

výtvor naší skupinky měl sice od vyspělého umění dost daleko, ale naštěstí se fantazii 

meze nekladou. Ve středu jsme se pak všichni zúčastnili otevřeného dialogu s názvem 
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Člověk a svět ekonomiky, který proběhl mezi známým českým ekonomem Tomášem 

Sedláčkem a Luiginem Brunim v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, a zcela 

předčil mé očekávání. Jsem si jistá, že spokojeni byli jak studenti ekonomie, tak více či 

méně laičtí posluchači. Dále následovala krásná prohlídka architektonických skvostů 

hlavního města obohacená o zajímavosti z historie, kterou jsme zakončili, jak jinak, 

koštováním piva nedaleko Karlova mostu. V nadcházejících dnech nás svou návštěvou 

poctili podnikatelé z Ruska, Polska a Čech, kteří nám představili své příběhy a životní 

zkušenosti. Myslím, že pro mnoho mladých, především pro ty, kteří nosí v hlavě svůj 

podnikatelský sen, byla právě tato část školy stěžejní a nejvíce povzbudivá. Úžasný 

program obohacený o krásné prostředí Centra Mariapoli a brilantní výkony místních 

kuchařek zajistil, že široký spokojený úsměv byl k vidění snad na každé tváři. Na mě 

osobně též velmi zapůsobila pozitivní atmosféra školy. I díky tomu jsem si uvědomila, že 

právě důvěra v budoucnost mi mnohdy schází, a naopak pokud ji člověk pociťuje, může 

být opravdu mocným pomocníkem a podnětem ke změně. Musím také zmínit další 

aspekt, jenž přispěl k úspěchu týdne, a to budování mezilidských vztahů. Nová přátelství, 

která zde vznikla, se zajisté nedají spočítat na prstech jedné ruky, ani obou. Prostoru pro 

konverzaci a vzájemné poznávání bylo opravdu mnoho, nejen u oběda, večeře či při kávě 

během přestávky. Tento kolektiv, založený na víře, že každý z nás má co nabídnout a 

může ostatní něčím obohatit, se stal důkazem toho, že ke vzájemnému porozumění 

mnohdy není třeba ani společný mateřský jazyk. Centrum ve Vinoři bylo tedy víc než 

komfortním přístřeším, proměnilo se v náš dočasný Domov. Musím přiznat, že si v 

dnešním světě přeplněném odlišnými názory někdy připadám jak loďka bez majáku. A 

protože neumím příliš číst ve 

hvězdách, jsem opravdu vděčná, 

když mi někdo ukáže svou cestu, 

v kterou věří a která, ač je plná 

překážek, vede ke štěstí. 

Nakonec bych znovu ráda 

poděkovala každému, kdo 

přiložil svou ruku k dílu a 

pomohl tak, aby se tento týden 

mohl uskutečnit. 
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3. Konference Člověk a média 

26. konference “Člověk a média” – “Ruská informační válka” –  

Cílem konference bylo přiblížit účastníkům (73 

účastníků), jaký je dopad válečných konfliktů a 

stím spojené válečné propagandy na mediální 

scénu v demokratické společnosti a vliv na 

veřejné mínění české společnosti. Přednášející 

byly Jefim Fištejn, Libor Dvořák, Andrej Šarij. 

První se ujal slova Jefim Fištejn, známý komentátor Rádia Svobodná Evropa/Rádio 

Svoboda, který přiblížil, jak současná ruská propaganda funguje, jaké používá nástroje, 

komu je určena a jak je efektivní. Poukázal například na to, že jde o jiný způsob nelineární, 

tzv. hybridní války, kdy se lež považuje za legální nástroj. Vysvětlil také, že tato 

propaganda není dědictvím éry komunismu, ale nového systému, kde nejvyšší hodnotou 

není člověk, ale velikost státu. Poté Andrej Šarij, zástupce vedoucího ruského vysílání 

Rádia Svobodná Evropa, hovořil o tom,  jak tuto propagandu vnímají Rusové, jak Ukrajinci 

a jak Západ. Nejprve vysvětlil, že Rusko je bohatá a technicky vysoce vyvinutá země, kde 

jsou ale pouze dva televizní kanály dostupné na celém území a internet je využíván 

omezeně. Jistě je třeba si uvědomit rozdíl mezi velkými městy a periferií. Každopádně 

jsou informační kanály reálně z 99% podporovány a kontrolovány státem. Obecně v ruské 

státem podporované žurnalistice platí, že nezáleží na pravdě, ale na tom, co je správné. 

V Rusku je většinou Putinova propaganda přijímána pro jeho podporu sebevědomí 

ruského národa. Ukrajinci mají jinou mentalitu a touží po nezávislosti, i když celkově je 

situace velmi komplexní. Západ Putinovu propagaci nejprve nechápal, nyní hledá způsob, 

jak jí čelit. Jistě nemá smysl proti ní bojovat, ale je 

třeba brát ji velmi vážně na vědomí. Jako poslední 

hovořil Libor Dvořák z Českého rozhlasu  o tom,  jak 

funguje ruská propaganda u nás, jaké používá 

nástroje a zda naše veřejnoprávní média jsou pod 

jejím tlakem a jak tomuto tlaku dokáží odolávat. 

Přiznal, že na tuto hybridní válku nebylo české 

mediální prostředí připravené. Často se od médií vyžaduje tzv. vyváženost i v situaci, která 

tomu neodpovídá. Jak zavádějící ukázala podle něj i nedávná událost – průjezd 
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spojeneckých vojsk Českou republikou. Mediální obraz příznivců a odpůrců vyzníval 1: 1. 

Realita byla ale úplně jiná. Kritiků průjezdu vojsk – jak se nakonec ukázalo – byla naprostá 

menšina. Pro většinu Čechů je podle Dvořáka ruská propaganda nepřijatelná, někdy 

úsměvná, nicméně v reminiscenci na Hitlerovu propagandu vnímají, jak může být 

nebezpečná. 

 

27. konference Člověk a média měla název “Uprchlíci 

a jejich obraz v médiích” a konala se 5.11.2015 v 

Americkém Centru a účastnilo se ji 96 osob. Cílem 

konference bylo přiblížit účastníkům, jaká je 

současná situace uprchlíků, evropský kontext 

uprchlické krize a mediální obraz uprchlické krize v 

českých i zahraničních médiích. Martin Rozumek, ředitel Organizace na pomoc 

uprchlíkům představil legislativní rámec azylové politiky v Čechách i na evropské úrovni a 

svůj příspěvek doplnil o konkrétní zkušenosti pracovníků OPu z detenčních zařízení a 

pobytových zařízení pro žadatele o azyl.  Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni 

mluvil o situaci v Sýrii a možnostech poskytování pomoci přímo v místech válečných 

konfliktů. Tomáš Lindner z Respektu se více poskytl pohled novináře, který sleduje 

uprchlickou krizi jak v českých tak i zahraničních médiích.  Hosté se shodli, že česká 

veřejnost je silně ovlivňována působením médií, které je, pokud jde o vytváření 

pravdivého obrazu situace naší země v oblasti migrace a imigrace cizinců, považováno za 

velmi problematické. Medializují se většinou ty případy, kdy se trestné činnosti nebo 

pobývají na našem území nelegálně. Dochází tak k negativnímu zobecňování cizinci 

dopouštějí, které přispívá k formování záporných postojů veřejnosti k cizincům. Uprchlíci, 

cizinci a migranti obecně jsou ve sdělovacích prostředcích prezentováni zpravidla jako 

„problémové osoby“, což v divácích, posluchačích a čtenářích posiluje názory, které si 

vytvořili již předtím. Nelze říci, že by se média zcela nevěnovala i jinému obrazu uprchlíků, 

avšak situace, kdy je „vše v pořádku“ či „v mezích normy“, není samozřejmě pro média 

typu deníku či televizních zpráv nijak zajímavá. To ovšem vede někdy k představě, že co 

uprchlík, to vlastně zločinec, který jen zneužívá dobroty a pohostinnosti této země.  
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5. Hospodaření 
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Kontaktní údaje: 

 

Pontes, z.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 2013: 

Michaela Harantová, předsedkyně 

Jan Vrátný, místopředseda 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Kateřina Hájková 

Koordinátorka projektů 
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