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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

 

Vážení čtenáři této výroční zprávy, 

 

Rok 2017 byl pro nás pátým rokem fungování a zároveň, rokem splněných přání, 

hraničního nasazení a občasné hysterie, že to "nedáme". Získali jsme dotaci z evropských 

fondů z operačního programu Praha pól růstu, na zřízení a realizaci Komunitního centra 

Právě teď, pro které jsme po složitém hledání našli prostory se zahradou a osobitou 

atmosférou.  

Přestavovalo se, budovalo a 1. května se Centrum otevřelo pro klienty. Pro nás tím nastalo 

další kolo práce. Zajistit atraktivní program, dostat naše Komunitní centrum do povědomí 

veřejnosti, najít správného aktivizačního pracovníka, naučit se administrovat evropský 

projekt, snažit se navazovat nové kontakty, podporovat klienty v jejich nápadech a přáních, 

co by u nás chtěli dělat nad rámec námi nabízeného programu. Museli jsme se naučit, jak 

funguje vytváření osvětové kampaně a to vč. například natáčení videí atd.  

Byly to občas krušné, ale zároveň neuvěřitelně krásné měsíce. Když 20. prosince probíhal 

celodenní „vánoční mejdan“ spojený s turnajem ve stolním tenisu, centrum bylo plné lidí, 

kteří spolu fungovali, popíjeli punč a dobře se bavili, zažívali jsme pocit satisfakce. Vzniklo 

opravdové komunitní centrum, do kterého senioři chodí, a na kterém oceňují krom 

provozovaných aktivit hlavně to, že nejen vybavením je trochu jiné, než většina zařízení 

určených pro seniory, že se k nim nikdo nechová jako k nesvéprávným a že více než o 

nemocech a dalších tématech spojovaných stereotypně se stářím se snažíme, aby si 

návštěvníci v Centru každý den užívali. Zároveň jsme si dali za cíl, věnovat se i opomíjeným a 

rozporuplným tématům.  

Dost sentimentu. Komunitní centrum je část, ale rozhodně ne vše, co jsme v roce 2017 

podnikali. Pokračoval námi vedený mezinárodní projekt MemTrain, v rámci kterého jsme 

pracovali na naší části metodiky, natáčeli výuková videa, cestovali do Polska, kde jsme se se 

zástupci zahraničních organizací týden vzájemně učili. Na podzim probíhal v každé, 

v projektu zúčastněné organizaci, desetitýdenní trénink podle vzniklé metodiky, spojený s 

úvodním a závěrečným testováním.  

Vytvořili jsme a realizovali nový vzdělávací koncept AMOS (Akademie MOderního Seniora) 

zaměřený na orientaci v měnícím se světě, vč. práce s informacemi a dezinformacemi. Po 

čtvrté se konala naše mezigenerační akce ZáříME aneb Akčně Mezigeneračně. Senior 

Campy probíhaly krom již klasického Orlíku, i v Podhájske na Slovensku. Spolupracovali 

jsme na každým rokem populárnější seniorské olympiádě MČ Praha 13 "Lukiáda", trénovali 

paměť, chodili s Nordic Walkingovými hůlkami, šířili koncept propojení mentální a fyzické 

stimulace "Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo". Do provozu byly uvedeny nové 

webové stránky Právě teď! o.p.s., navázali jsme spolupráci se zajímavými organizacemi atd.  

Co by to bylo za slovo ředitelky, kdyby v něm na závěr chybělo poděkování. A já budu 

děkovat ráda a hodně. Největší poděkování patří Hance Čepové, která zapomněla na své 

předsevzetí, že rok nebude pracovat a odvedla obrovský kus vesměs dobrovolnické práce 

nejen pro Komunitní centrum.  
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Poděkování patří, ale i všem ostatním, kteří nám pomáhali a budou jmenováni na konci 

zprávy.  

 

Nicméně, jedno moudré pořekadlo říká, že není nic staršího než včerejší noviny a to, co jsme 

již udělali. Proto se musíme v roce 2018 krom pokračování všech projektů napřít na věc, 

která je zásadní, ale kterou stále neumíme, a to je hledání sponzorů a osvícených donátorů.  

Uvědomujeme si, že přestože budeme podávat žádost na pokračování Komunitního centra, je 

jeho fungování z dlouhodobého hlediska bez dalších zdrojů neudržitelné. Obdobně jsme na 

tom i s dalšími aktivitami.  

Další úkol, který jsme si přes nával práce předsevzali pro rok 2018, je zaměřit se na 

sebevzdělávání, abychom přinesli do Právě teď! o.p.s. nové věci, bojovali s vlastními 

stereotypy a nevyhořeli.  

 

Jak už jsem v úvodu uvedla, rok 2017 byl pro nás pátým rokem naší činnosti. Tento rok 

potvrdil, že věci, které děláme dávají nejen nám smysl.  

Děkujeme, že Vás máme, stejně jako děkujeme účastníkům všech našich aktivit, protože bez 

nich by to nedávalo význam.   

 

 

Bc. Iveta Luxová, 

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

 

Komunitní centrum Právě teď 

Centrum zřízeno díky Evropským investičním a strukturálním fondům v programu: Operační 

program Praha – pól růstu ČR 

 

Cílem Komunitního centra Právě teď je snížení míry sociálního 

vyloučení seniorů prostřednictvím vzájemného setkávání, 

zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit (s důrazem na 

mezigenerační aktivity), vzdělávání, osvětové činnosti a 

bezplatného poradenství. 

Centrum bylo otevřeno 1.května 2017 v Bedřichovské ulici č, 16, na Praze 8, nedaleko st. 

metra Ládví. V přízemní budově s vlastní zahradou se Centrum rychle zabydlelo a začaly do 

něj docházet první senioři, kterým se líbil jak program, tak přístup pracovníků Centra k nim. 

 

Od září pak dostal program Centra svou podobu, kdy byl rozdělen na několik logických celků: 

– pravidelný, týdně se 

opakující program (např. 

jazykové kurzy, výtvarné 

dílny, cvičení..)  

– Přednášky a vycházky 

reflektující přání a požadavky 

klientů Centra 

– Kurzy (např. počítačové, 

trénování paměti, první 

pomoci..) 

– Komunitní program, který 

si klienti vytvářejí sami, nebo 

s pomocí pracovníků Centra 

(karetní kroužek, večírky a happeningy, společné setkávání se..) 

 

K otevření Centra proběhla informační a PR kampaň, ve které naší senioři četli pohádky na 

YouTube. Tato kampaň se setkala s velmi dobrým přijetím veřejnosti a médií. Kampaň pro 

nás zajišťovala agentura PR Konektor. 

Tato kampaň dala světu m.j. nové slovo: Oldtuber. 

 

Webové stránky Komunitního centra: www.kc-praveted.cz 

 

 

Budova Komunitního centra 
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Společné foto z natáčení videa – kampaň „Senioři čtou dětem pohádky na YouTube“ 

 

Foto z běžné činnosti Centra: 
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MemTrain 

Mezinárodní projekt, v rámci programu Erasmus+, 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 projektu: 

 

 

V roce 2017 proběhlo v červenci setkání partnerských organizací v Polsku, v Gdyni. Během 

tohoto setkání jsme si navzájem vysvětlovali specifika jednotlivých aktivit a navzájem jsme se 

jim učili. 

 

   

 

  

Webová stránka projektu: www.memtrain.eu 
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AMOS – Akademie Moderního Seniora 

 

Díky grantovým prostředkům Magistrátu Hl. m. Prahy se nám 

podařilo realizovat seniorskou vzdělávací akademii AMOS se zaměřením na bezpečnost a 

orientaci v rychle se měnícím světě. Na pěti po sobě jdoucích setkáních se probírala témata: 

- Právo a právní ochrana; 

- Finanční a ekonomická gramotnost; 

- Ochrana občana ve městě (ve spolupráci s Městskou policií); 

- Sebe obrana a sebeobrana; 

- Mediální gramotnost a práce s informacemi, bezpečnost práce na PC a v prostředí 

internetu; 

 

 

 

 

 

   

 

Kurzy akademie AMOS proběhly na jaře a na podzim. Součástí každého kurzu byla i krátká 

ukázka trénování paměti. Kurzy absolvovalo celkem 60 seniorů a seniorek. 

 

Slova jednoho z účastníků kurzu: „kurzy AMOS by měly být pro nás seniory povinné. 

Kdo by je neabsolvoval, neměl by mít nárok na vyplacení důchodu“. 
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Projekt: Věk je jenom číslo 

 

Mezigenerační workshop Akčně – mezigeneračně – vánočně proběhl v prosinci v ZŠ u 

Vršovického nádraží a jeho cílem byl pokus o dialog mezi dvěma generacemi – žáci ZŠ vs. 

senioři. Hlavní myšlenkou workshopu bylo téma: „Informační technologie – co nám 

berou a co nám dávají“. 

 

V první části workshopu spolu vybraní studenti a senioři (2 skupinky po cca. 12 zástupcích) 

bubnovali a zpívali, ve druhé části workshopu pak spolu obě skupiny diskutovaly velmi živě a 

velmi otevřeně na uvedené téma. Výsledek diskuze byl přínosný pro všechny zúčastněné. 
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ZáříME 

 

Každoroční mezigenerační akce ZáříME se koná, jak už 

název napovídá v září. Na této akci dochází k propojování 

generací při společné aktivitě.  

 

I přes nepřízeň počasí, proběhla akce na tradičním místě, na Pankrácké pláni, na Praze 4. 

Společnou aktivitou byla mezigenerační soutěž v tzv. planku, tedy ve výdrži v prkně. 

   
  

 

Hostem akce byla cvičitelka Hanka 

Kynychová, která s účastníky akce 

nejdříve diskutovala, po dešťové 

přeháňce s nimi i cvičila. 

 

 

Akce se konala pod záštitou 

místostarosty MČ Prahy 4, pana    

Ing. Zdeňka Kováříka.    
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Nordic Walking 

 

Nordic Walking patří spolu s trénováním paměti k nejoblíbenějším seniorským aktivitám a 

každoročně zajistíme během roku (sezóna od dubna do listopadu) více než 100 lekcí na 

různých místech v Praze. V roce 2017 jsme zajišťovali pravidelné lekce pro: 

- Magistrát hl. M. Prahy 

- MČ Praha 4 

- MČ Praha 7 

- MČ Praha 10 

- V Komunitním centru 

A dále několik jednorázových vycházek, např. do Botanické zahrady, nebo vycházka v rámci 

„Národního týdne trénování paměti“.  

 

  

 

Díky přispění Magistrátu hl. m. Prahy jsme mohli vytvořit sadu instruktážních videí na téma 

„Nordic Walking (nejen) pro seniory“. Ke shlédnutí na YouTube (kanál Právě teď!, 

seznamy/kategorie videí: Nordic Walking). 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyLSBFM4Ot1J4NIgxD3RyUaEKMLfjkntJ 
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Trénování paměti  

 

Trénování paměti je (nejen) mezi seniory oblíbená aktivita. Zábavné namáhání a trénování 

mozku potřebuje většina dospělé populace a je vhodné i jako aktivita pro děti (podporuje 

schopnost soustředění se). 

 

Každoročně odlektorujeme stovky hodin a 

desítky kurzů, nebylo tomu jinak ani v roce 

2017.  

Lekce zajišťujeme pro městské části, pro 

seniorské kluby a jiná zařízení. Lekce a kurzy 

probíhaly i v našem Komunitním centru. 

 

Je nám ctí lektorovat m.j. pro členy spolku 

Živá paměť viz foto. 

 

O tom, že trénování paměti není jen seniorská aktivita svědčí i realizace rekvalifikačních 

kurzů pro matky na RD realizované pro MČ Praha 10. 

 

 

Národní týden trénování paměti  

 

Je pro nás také ctí, moci se této největší akce 

zaměřené na popularizaci trénování paměti 

účastnit.  

 

Tentokrát to bylo několika bezplatnými ukázkovými 

lekcemi trénování pro různé organizace (seniorské, 

matky na mateřské dovolené apt.) a tradičním 

Nordic Walking pochodem v Krčském lese, kterého 

se zúčastnila asi 50 seniorů. 

 

Na akci si mohli vyzkoušet i trénování paměti 

pomocí propojovaní mozkových hemisfér. 
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SENIOR CAMP  

 

Na čtvrtém ročníku Senior campu, mohli účastníci vybírat ze 

dvou zajímavých programů „Život v rytmu“, nebo „Pomoz 

Sobě“. 

Hitem letního Senior Campu na Orlíku se stala novinka, 

hra Mölkky, která nabídla možnost sportovat a soutěžit i 

účastníkům s výraznějším pohybovým či zdravotním 

omezením.  

 

Na podzim jsme vyrazili do slovenských lázní Podhájská a byl hodně zaměřený na dlouhé 

vycházky po okolních zajímavostech.  

 

Senior camp pořádáme ve spolupráci s Cestou zdraví, z.s. 

 

 

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. 
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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  

 

• Společnost Activia za podporu v rámci projektu Activní senior 

• Společnost Tarsago za věnování knih  

• Ing. Petr Gryc  

• Společnost Iceland  

• Společnost DM    

• Masáže VJ za zajištění uměleckého programu na vánočním večírku  

• Green Center   

• Masersko - kadeřnický salon Maska  

• VZP ČR - za ceny do turnaje  

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI   

• Pontias s.r.o. 

• Xact s.r.o.  

• Cestou zdraví z.s.  

• BPW ČR 

• Krajská rada seniorů Praha 

• PR Konentor, kteří nekoukali na rozpočet, ale zajímal je výsledek 

• Amelie z.s.   

• Nela Boudová, která nás bez nároku na odměnu podpořila ve vánočním spotu 

• Ester Janečková, která radila a dodávala našim seniorům odvahu při načítání 

pohádek.  

• Hana Dvořáková, která odvádí spoustu práce nad rámec lektorování a moc nám 

pomáhá. 

• Simona Valešová 

• Kateřina Petrů - Heislerová 

• Ivana Medková 

• Petr Opelka  

• David Gryc 

• Michala Fulínová 

• Oto Lux 

• Tým skvělých NW instruktorů: Martina Vernerová, Ivona Postlerová, Nina Čechová, 

Anka Šůrová, Evička Markytánová, a z řad našich aktivních seniorů – Táňa Dohnalová 

a Helena Kvapilová  

• Andrea Prášilová 

• Adam Vaněk 

• Jakub Šůra 
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DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI NAŠIM SKVĚLÝM SENIORŮM, omlouváme se všem, kteří nejsou 

zmíněni, ale jejich pomoci si vážíme stejně. 

Všichni jednotlivci, kteří nám věnovali vybavení a pomůcky (lednička, šicí stroj, domácí 

pekárna, regály, knihy, vlna, látky, vybavení kuchyňky atd.). 

Dále: 

• Naši Oldtubeři – Eva Kozderková, Marie Šímová, Gabriela Machátová, Hanna Žáková, 

Jan Sedlmayer, Milena Drtinová; 

• Jan Sedlmayer, který se stal dobrou duší našeho centra a stará se o věci, které my 

dámy příliš nezvládáme; 

• Eva Kozderková, která pro nás mj. píše svůj blog a inspiruje nás svojí akčností;  

• Anna Hálková, která svým příběhem inspirovala naší osvětovou komiksovou kampaň; 

• Hanna Žáková, která dala uvěřit, že naše práce má smysl;  

• Marie Šímová, která nám ve svých 97 letech potvrzuje, že věk je opravdu pouze jen 

číslo; 

• Partička, která natáčela vánoční spot s Nelou Boudovou; 

 

Všichni, kteří nám v Centru pomáhají s různými činnostmi, podporují nás různými formami, 

nosí na tematické akce dobroty, přicházejí s nápady atd. 

 

 

 

 

 

 

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