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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

 

Vážení čtenáři této výroční zprávy, 

zamýšlím se nad tím, co považuji za největší úspěch roku 2016. Bezpochyby je to výrazný 
posun v našem etablování se na trhu neziskových organizací (lze li v této souvislosti slovo 
„trh“ použít), kdy se nám, společně se zahraničními partnery, podařilo uspět se žádostí o 
grant v rámci vzdělávacího programu EU Erasmus+, projekt strategického partnerství, v 
oblasti vzdělávání dospělých. Námi vedený projekt s názvem MemTrain se zaměřuje na 
zdravé stárnutí generace v seniorském věku (věk 55+) a kombinuje fyzické cvičení a 
mentální – tedy trénování mozku. Projektu se účastní kromě nás dalších 6 organizací, z toho 
5 zahraničních. Moc se těším na všechna mezinárodní setkání i tvorbu tréninkového manuálu 
a jeho ověřování v praxi.  

Od vzniku Právě teď! o.p.s. je našim velkým snem vznik centra pro seniory, které bude 
splňovat naše představy o aktivním naplnění jejich času. V minulosti jsme neuspěli, tak jsme 
si dali velkou práci s přípravou nové žádosti o dotaci z evropských fondů na zřízení 
komunitního centra. Nyní nezbývá než čekat na výsledek a držet si palce.  

Stejně jako v minulých letech jsme, převážně pro pražské městské části, zajistili velké 
množství lekcí trénování paměti a Nordic Walkingu. V uplynulém roce jsme zorganizovali 
několik tradičních Senior Campů, účastnili jsme se Lukiády a mnoho dalšího. 

Jsem ráda, že se povedlo skloubit a úspěšně realizovat velké množství zavedených i nových 
akcí a aktivit a pražským setkáním zahájit, již výše zmíněný, mezinárodní projekt Memtrain.  

Velké poděkování patří na závěr mého zamyšlení našim seniorům, pro které jednotlivé 
aktivity většinou připravujeme a kteří nás inspirují svojí energií a nadhledem. Stejně tak 
děkuji všem, kteří nám různými formami pomáhají.  

 

 

 

Bc. Iveta Luxová, 

Ředitelka Právě teď! o.p.s. 
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ČINNOST (výběr) 

 

MemTrain 

Mezinárodní projekt, jehož jsme vedoucí organizací. 

Cílem projektu je sdílet znalosti a zkušenosti sportovních trenérů, trenérů paměti, vědců, 

psychologů a odborníků v oblasti bezpečnosti ve sportu a srovnání výsledků kombinace 

fyzického cvičení a trénování paměti. Projekt navazuje na náš program „trénuj hlavu, trénuj 

tělo, aby zdraví vydrželo“. 

Mezinárodní výměna know-how je pro úspěch projektu velmi důležitá, proto má projekt 7 

partnerských organizací. V rámci projektu vytváříme profesionální tréninkový manuál, který 

bude použit na podporu zdravého stárnutí. Manuál bude zaměřen nejen na sport, ale na 

fyzickou aktivitu v kombinaci s trénováním mozku, při jehož kombinaci je prokázáno, že 

zlepšení zdravotního stavu seniorů vede k vyšší kvalitě života a také pomáhá pro případné 

lepší začlenění na trh práce.  

Partnerské organizace: 

Foto z úvodního setkání projektu v Praze:                 
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Foto z úvodního setkání projektu MemTrain v Praze – pracovní část:      

  
 

Webová stránka projektu: www.memtrain.eu 

 

 

GYMSEN 

Na jaře 2016 jsme pro Evropskou rozvojovou agenturu ERA realizovali desetidílný 

motivačně vzdělávací program pro seniory GymSen zaměřený na stimulaci čichu a chuti – 

smyslů na které v současném světě 

zapomínáme.  

Výzkumy v této oblasti ukazují, že cvičení 

chuti a čichu má pro paměť mnohem větší 

význam, než se dříve předpokládalo a 

dokáže přispět k prevenci či zastavení 

(zbrzdění) průběhu již propuknutých 

demencí.  

Jsme rádi, že jsme tento program mohli 

realizovat, protože nám přinesl spoustu 

inspirace, jak obohatit lekce trénování paměti i dlouhodobý program „Trénuj hlavu, trénuj 

tělo, aby zdraví vydrželo“.  
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NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  

Je pro nás ctí, moci se této největší akce zaměřené na popularizaci trénování paměti 

účastnit. Tentokrát to bylo Nordic Walking pochodem v Krčském lese, kterého se účastnilo 60 

seniorů a dvěma ukázkovými lekcemi trénování paměti pro MČ Praha 4 

Foto z lekce Nordic Walkingu v rámci národního dne trénování paměti: 

 

 

 

SENIOR CAMP  

Hitem tradičního Senior Campu na Orlíku se stala novinka - Pétanque, který nabídl 

možnost sportovat a soutěžit i účastníkům s výraznějším pohybovým či zdravotním 

omezením.  

V Mariánských Lázních jsme měli příležitost absolvovat skvělý kurz kreslení pravou mozkovou 

hemisférou. Počáteční nechuť a obavy účastníků vystřídala radost z finálních kreseb, které 

předčily i nejsmělejší očekávání.  
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Foto ze Senior Campu v Mariánských lázních: 
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LUKIÁDA  

Lukiáda je akce, kterou spoluorganizujeme pro Centrum Sociálních služeb Lukáš na 

Praze 13.  Tato akce začala před léty jako olympiáda pro seniory MČ Praha 13, postupně se 

ale stává celopražskou záležitostí.  

Na Lukiádě probíhá několik sportovních disciplín, ve kterých mohou senioři soutěžit a pobavit 

se. A vzhledem k názvu, je samozřejmě hlavní disciplína střelba z luku.  

Rozhodčími jsou obvykle studenti okolních škol. 

V rámci Lukiády jsme navíc tentokrát zajišťovali mezigenerační workshop seniorů se 

studenty. Workshop vedla facilitátorka a zpěvačka Ridina Ahmed a hudebnice Blanka 

Maderová. Během workshopu např. věkově promíchané skupiny hledaly věci (zábava, filmy, 

jídlo..), které mají ve skupině společné. 

 

Foto z Lukiády 
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PLÁNY NA ROK 2017 

 

- Po roční pauze obnovit tradici naší největší mezigenerační akce Záříme 

- Vytvořit vzdělávací koncept reagující na rychle se měnící svět a z toho plynoucí nové 
potřeby seniorů. Důraz na mediální gramotnost a práci s informacemi. 

- Realizovat první Senior Camp v zahraničí 

- Kdyby se to podařilo a uspěli bychom v dotačním řízení, rozjet komunitní centrum pro 
seniory a k mezigeneračnímu setkávání. 
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ORGÁNY PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. 

 

Ředitelka 

Bc. Iveta Luxová – ředitelka, zakladatelka o.p.s. 

– Spolumajitelka vzdělávací spol. Pontias s.r.o., koordinátorka aktivit 

– Členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging 

 

Správní rada 

Ing. Lenka Šťastná –  předsedkyně správní rady 

– Dlouholetá ředitelka regionální pobočky v Komerční bance 

– Zakladatelka a prezidentka Business & Professional Women Praha II a  iniciátorka a hlavní 
pořadatelka Equal Pay Day 

  

MUDr. Josef Štolfa – člen správní rady 

– Všeobecný praktický lékař 

– Vedoucí katedry všeobecného lékařství na Instututu  postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví a Vedoucí výukového pracoviště praktického lékařství 2. lékařské fakulty UK 

  

Bc. Petr Ulvr, MBA – člen správní rady 

– Business Development Manager ve společnosti Intel 

 

Dozorčí rada 

Ing. Hana Čepová – předsedkyně dozorčí rady, zakladatelka o.p.s. 

– Spolumajitelka vzdělávací společnosti Pontias s.r.o., lektorka 

– Kouč a mentor dle certifikace EMCC 

  

JUDr. Hana Mesthene – člen dozorčí rady 

– Vedoucí advokátka AK Mesthene&Partner 

  

Bc. Simona Valešová – člen dozorčí rady 

– Hlavní účetní nemocnice Brandýs nad Labem, účetní několika dalších firem 

  

http://pontias.cz/
http://www.bpwcr.cz/
http://www.equalpayday.cz/
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KONTAKTY PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. 

 

 

Sídlo společnosti dle OR.: 

Právě teď! o.p.s.  

Fügnerovo nám. 1808/3 

120 00 Praha 2 

 

IČ: 2915 4901 

Kancelář: 

Právě teď! o.p.s.  

Nad Primaskou 27 

101 00 Praha 10 

 

 

 

Bankovní spojení: 

ČSOB, a.s., č. ú.:258492161/0300 

 

Web: www.prave-ted-ops.cz 
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PODĚKOVÁNÍ  

 

Za finanční podporu v roce 2016 děkujeme: 

• společnosti Xact s.r.o.  

• společnosti Activa za podporu v rámci projektu ACTIVNÍ senior 

• společnosti IMI Partner  

• společnosti Tarsago  

• Nadačnímu fondu Avast 

• MUDr. Josefu Štolfovi  

• Ing. Petru Grycovi  

• děkujeme všem, kteří nás podporují pravidelnou měsíční částkou  

 

 Za spolupráci v roce 2016 děkujeme: 

• Pontias s.r.o. (dříve Senior Help s.r.o) 

• Cestou zdraví z.s. v čele s PaedDr. Hanou Čechovou 

• BPW Praha 

• Slow Food  

 

Dále děkujeme: 

• manželům Pinkasovým za úžasné vedení dendrologických vycházek na Orlíku i v 
Praze a za výuku Pétanque na Senior Campech 

• Ing. Pavlíně Boučkové  
• Petru Opelkovi 
• Ivaně Medkové  
• Kareřině Heislerové 
• všem našim instruktorům, lektorům a trenérům 

 

Děkujeme účastníkům všech našich akcí za inspiraci a zpětnou vazbu.. 

 


