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ÚVOD
Občanské sdružení PONTES se stejně jako v minulých letech i v r. 2007
soustředilo zejména na formaci svých členů a osob angažovaných v občanské
společnosti či církevních společenstvích. Již je tradicí, že se podílí na organizaci
Modrého bálu v Chocni či Bálu dobrých srdcí v jižních Čechách. Iniciátory
obou akcí jsou mladí lidé, jimž není lhostejný život lidí kolem nich a jež jsou
solidární s těmi nejpotřebnějšími. Na všech aktivitách byla umožněna účast i
příznivcům sdružení.
Projekt Člověk a média pokračoval také v tomto roce. Navíc občanské sdružení
umožnilo svým členům a příznivcům účast na mezinárodním kongresu ve
Stuttgartu pod názvem „Společně pro Evropu“.

1. Modrý bál
Benefiční večer hudby, tance a zábavy se
uskutečnil
10.
února
v Českých
Heřmanicích. Tato akce mladých lidí
z Chocně a okolí je známá nejen u nás,
ale i na Slovensku, takže i v tomto roce se
bálu zúčastnilo na 300 hostů.
Tentokrát se pořadatelé rozhodli pomoci
svým vrstevníkům na Filipínách.
Výtěžek večera ve výši 41.429,- Kč byl
zaslán na účet Nadace Divoké husy a
zdvojnásoben byl jejich prostřednictvím
předán filipínskému centru adopce na
dálku Pag-asa v Tagaytay, aby pomohl
vybavit zámečnickou dílnu, v níž se
budou učit řemeslu děti z chudých rodin.
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2. Člověk a média
Projekt Člověk a média úspěšně pokračoval i v tomto roce. Ve spolupráci
s nadací Konrad-Adenauer-Stiftung a Nadačním fondem Josefa Luxe se
uskutečnily dvě konference, a to 19. dubna pod názvem „Mládež a média –
otázka výchovy“ a 18. října na téma „Dobrá zpráva, žádná zpráva?“.
Na dubnové konferenci vystoupili ředitel zastoupení KAS pan Stefan Gehrold
s přednáškou na téma „Odpovědnost médií“, dále pak sociolog a pedagog Petr
Sak, který hovořil o dopadu digitalizace na mládež, jehož přednáška vyvolala
velkou diskuzi. Pan Helmut Rücker, vedoucí regionální redakce Passauer Neue
Prese, hovořil o médiích jako o spluvychovateli, a Kristina Taberyová, vedoucí
útvaru výzkumu programu a auditoria České televize, na téma „Nejde o honbu
za vysokou sledovaností“.
Podzimní konferenci opět zahájil pan Stefan
Gehrold, ředitel zastoupení KAS v České
republice. Svými příspěvky konferenci
obohatili: zpravodaj Hessinského rozhlasu
Jan Garvert s přednáškou na téma „Je
opravdu všechno tak negativní?“, dále Maria
Rosa Logozzo z mezinárodního sdružení
NetOne, historik Michal Pehr, který se
zamýšlel nad kvalitou a rychlostí, s jakou jsou informace předkládány čtenářům
či posluchačům, a nad vytvářením senzací bez ohledu na objektivitu informací.
František Štibor, redaktor deníku Blesk, rozebíral skutečnost, že neprodejná je
pouze nezajímavá zpráva. Diskuse účastníků na toto téma pokračovala do
pozdních večerních hodin.
Moderování obou konferencí se zhostila paní Daniela Brůhová. Příspěvky i
diskuse byly vydány v samostatných sbornících a jsou přístupny na internetové
stránce www.clovekamedia.cz
O semináře je čím dál větší zájem, a to i z řad mladých lidí, což sdružení
považuje za nesmírně důležité a potřebné.

3. Bál dobrých srdcí
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I v tomto roce občanské sdružení pomáhalo mladým lidem z hnutí Mladí za
sjednocený svět uspořádat ve Včelné u Českých Budějovic Bál dobrých srdcí.
Konal se 10. února. Kromě dobré hudby a tance byl více jak 250 účastníkům
promítnut film z misijního střediska v Kamerunu, kde působí mimo jiné i český
lékař a kněz MUDr. František Slavíček. Jihočeši projekt sledují již několik let a
sami se snaží nejrůznějším způsobem danému středisku pomáhat. Film tak byl
ukázkou, jak je pomoc využívána.

4. Společně pro Evropu
Společně s Dílem Mariiným-Hnutím fokoláre
umožnilo občanské sdružení účast svým
členům i nečlenům na mezinárodním setkání
„Společně pro Evropu“, které se konalo 12.
května 2007 ve Stuttgartu. Bylo to setkání
křesťanů z více než 250 hnutí, komunit a
různých skupin z celé Evropy, kteří hledali,
jak přispět ke znovuobjevení duše Evropy, jak
naplnit své povolání k míru a jednotě mezi všemi národy a jak společně
nacházet novou evropskou jednotu v odlišnosti. Díky televizi Noe ti, kdo se
nemohli zúčastnit osobně, mohli přenos sledovat v Praze, v Brně a ve Zlíně.
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Samotnému setkání předcházel ve dnech 10. a 11. května kongres
spolupracovníků. Z České republiky bylo na něm zastoupeno 21 členů z pěti
hnutí (Cursilo, Hnutí fokoláre, Hnutí za lepší
svět, Koinonie Jana Křtitele a Schönstattské
hnutí), mezi nimi i kardinál Miloslav Vlk či
olomoucký aricibiskup Jan Graubner a
plzeňský biskup František Radkovský.
12. května se pak do Stuttgartu sjelo na 10 000
účastníků, z České republiky asi padesát.
Přítomni byli i místopředseda vlády Jiří Čunek
a 1. náměstek ministra kultury Jaromír Talíř.

5. Formační víkend
Ve dnech 9. – 10. března se uskutečnil formační víkend členů a příznivců
občanského sdružení. O setkání byl velký zájem. Bohužel ne všichni mohli být
přítomni celou dobu, někteří přišli jen na několik hodin, takže nakonec se na
setkání vystřídalo na 220 zájemců.
Dopoledne bylo věnováno společným přednáškám a zamyšlením i zkušenostem,
jak přinášet radostné poselství evangelia do společnosti i do svých rodin.
Odpoledne se účastníci rozdělili do skupin většinou podle místa svého bydliště,
aby společně hledali, jak přispět svému okolí, co udělat pro ty, jež každodenně
potkávají, co nabídnout těm, kdo hledají své místo v životě i ve společnosti. Poté
následovala vzájemná výměna nápadů a inspirací ze skupin.
Všichni přítomni ocenili především možnost více se navzájem poznat a
prohloubit vzájemné vztahy, protože jen tak je pak možné nabídnout ostatním
hodnoty, které sdílejí.
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6. Hospodaření
Souhrnný přehled příjmů a výdajů v r. 2007
Příjmy
Dary
Příspěvky účastníků akcí
Členské příspěvky
Příjem z rozdělení zisku společnosti ESpol s.r.o.
Ostatní výnosy
Čerpání fondů
Příjmy celkem

75.994,- Kč
184.867,- Kč
4.350,- Kč
20.000,- Kč
66.926,39 Kč
17.255,- Kč
369.392,39 Kč

Výdaje
Formační víkend
Bál dobrých srdcí
Člověk a média
Modrý bál
Divoké husy – pomoc Filipínám
Stuttgart
Náklady správního střediska

28.085,- Kč
14.450,- Kč
92.451,50 Kč
40.061,- Kč
41.429,- Kč
123.248,- Kč
1.245,- Kč

Výdaje celkem

340.969,50,- Kč

Ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe (zůstatek z daru z r. 2006 ve
výši 2.255,- Kč a dar z r. 2007 ve výši 20.000,- Kč) a Nadací Konrad-AdenauerStiftung (úhrada části nákladů konferencí ve výši 63.139,-) se podařilo pokrýt
většinu nákladů spojených s činností střediska Člověk a média, a to především
náklady spojené s konáním konferencí a správu webových stránek. Nicméně i
přes jejich velkorysost středisko skončilo ve ztrátě ve výši 3.027,- Kč.
Dar v hodnotě 15.000,- Kč z r. 2006 určený na práci s mládeží byl v roce 2007
použit na organizaci Modrého bálu v Českých Heřmanicích, stejně jako hmotné
dary v celkové výši 9.744,- Kč a jednoho finančního daru ve výši 250,- Kč.
Finanční dary v celkové výši 36.000,- Kč určené na pomoc účastníkům
mezinárodní konference ve Stuttgartu „Společně pro Evropu“ byly také pro
tento účel použity.
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Z darů poskytnutých na činnost občanského sdružení bez bližšího určení byly
uhrazeny náklady ztrátových středisek.
Členské příspěvky stejně jako příjem z rozdělení zisku společnosti ESpol s.r.o.,
jehož je občanské sdružení PONTES jediným vlastníkem, zůstaly ve správním
středisku.
Podstatnou část nákladů všech akcí si hradili účastníci z vlastních prostředků.
Občanské sdružení vykázalo v r. 2007 zisk ve výši 28.422,89,- Kč.
K 31. 12. 2007 byl stav finančních prostředků 35.908,38 Kč. Občanské sdružení
PONTES k tomuto datu mělo všechny pohledávky i závazky uhrazené.

Kontaktní osoby
Ing. Vít Valtr, předseda
Mgr. Marie Koukolová, místopředsedkyně
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