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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

 

Moto: „Učte se stárnout, ne mládnout – je to mnohem perspektivnější“  

                                                                                 Pavel Kosorin 

 

 

 

Právě teď! o.p.s. zahájila svou činnost v roce 2013, kdy se spojili lidé, kteří na 

základě svých osobních nebo pracovních zkušeností vnímají, že problematika 

stáří a stárnutí je tématem o kterém naše společnost nastavená na výkon a 

uctívající kult mládí nechce příliš slyšet. Většina z nás si totiž nepřipouští, že 

pokud budeme mít štěstí, stáří je naší budoucností a o tom, jaké naše stáří bude, 

rozhodujeme svým celoživotním postojem.  

Právě teď! o.p.s. si dala za cíl zdůrazňovat, že stárnutí a stáří je plnohodnotnou 

součástí lidského života, na kterou se můžeme efektivně připravovat a kterou si 

můžeme užít. Protože stáří není, ač se tak často prezentuje, pouze smutné.  

Toto jsme si ověřili při zářijové mezigenerační akci„Roztančete svá vnoučata 

(nejen) v kočárku“, která zaznamenala nečekaný úspěch a ohlas nejen mezi 

seniory, ale třeba i v médiích. Byl to neuvěřitelný zážitek, vidět bavit se a tančit 

společně seniory s jejich dětmi a pravnoučaty. 

 

Rok 2013 hodnotím jako úspěšný a těším se na rok 2014, kdy se chystáme naše 

aktivity rozšiřovat. Rovněž se těšíme na spolupráci se všemi, kteří naše aktivity 

podporují nebo se rozhodnou podpořit v budoucnu. 

 

 

 

 

 

 

  Iveta Luxová, ředitelka 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název:   Právě teď! o.p.s. 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

Datum vzniku:  22. ledna 2013 

Sídlo:  Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 

IČO:   29154901  

Bankovní spojení: 258492161/0300 

Účet pro neziskové organizace vede ČSOB, a.s., Praha 2 

Společnost je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného 

Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1075 

 

Poslání Právě teď! o.p.s. 

 Snaha o změnu vnímání problematiky stárnutí. Tato problematika se týká 

každého z nás - PRÁVĚ TEĎ! 

 Zajišťovat a iniciovat aktivity směřující ke vzdělávání směrem k vlastnímu 

stáří 

 Vzdělávání jednotlivců, firemní vzdělávání 

 Využití moderních technologií pro účely vzdělávání 

 Zajišťovat a iniciovat aktivity směřující k certifikaci dobrovolníků a 

koordinace jejich práce 

 Poskytování odborných společenských a aktivizačních služeb 

 Spolupráce s dalšími subjekty, spolupráce na společných projektech 

 Mezigenerační solidarita v praxi 

 

 

Naše služby 

Trénování paměti, NordicWalking, Pohybové aktivity, Finanční gramotnost, 

Divadlo učí finanční gramotnost - autorský projekt, Počítačová gramotnost, 

Pořádání kulturních, společenských a sportovních událostí, Programy pro firmy, 

Vzdělávání zaměstnanců, Mezigenerační solidarita, Komunikujeme se seniorem, 

Příprava na vlastní stáří, Zdravý životní styl, Kombinované aktivity, Programy na 

míru. 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

Statutární orgán – ředitelka 

 

Iveta Luxová - ředitelka, zakladatelka o.p.s. 

- Spolumajitelka Senior Help s.r.o., trenérka paměti, koordinátorka aktivit Senior 

Help.s.r.o. 

- 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  - 

Iniciátorka a hlavní pořadatelka EqualPayDay 

 

MUDr. Josef Štolfa - člen správní rady 

- Všeobecný praktický lékař 

- Vedoucí katedry všeobecného lékařství na Instututu  postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví 

- Vedoucí výukového pracoviště praktického lékařství 2. lékařské fakulty UK 

 

 Bc. Petr Ulvr - člen správní rady 

- Business DevelopmentManager ve společnosti Intel 
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Dozorčí rada 

 

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

- Majitelka a ředitelka Agentury Xact s.r.o., která organizuje akce na klíč, 

poskytuje reklamní služby, grafiku atd. 

- Spolumajitelka, lektorka v SeniorHelp s.r.o. 

- Kouč dle mezinárodní certifikace EMCC  

 

JUDr. Hana Mesthene - člen dozorčí rady 

- Vedoucí advokátka AK Mesthene&Partner 

- Zakladatelka nadace VIDUA, která pomáhá vdovám po smrti manžela s 

návratem do života  

- Certifikovaná mediátorka u České advokátní komory 

 

Bc. Simona Valešová - člen dozorčí rady 

- Hlavní účetní nemocnice Brandýs nad Labem 

- Účetní několika dalších firem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové správní a dozorčí rady i ředitelka vykonávali své funkce bez 

nároku na honorář a v roce 2013 jim nebyly poskytnuté žádné naturální 

ani finanční požitky. Jejich funkce jsou čestnými funkcemi. 
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PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2013 

 

Čakovická senioráda 

 

13.9 2013 účast na „Čakovické seniorádě“ – akce čtyř pražských městských 

částí - bezplatná spolupráce na přípravě akce, zajištění soutěží, nordicwalking, 

bezplatné zapůjčení sportovních pomůcek. 
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„Roztančete svá vnoučata (nejen) v kočárku." 

 

15.9. mezigenerační akce „Roztančete svá vnoučata (nejen) 

v kočárku."Akce proběhla pod záštitou starosty Prahy 4, Pavla Caldra v Parku 

Družba na Praze 4 a byl při ní vytvořen rekord v počtu seniorů tančících 

s kočárky. 

 

 

Součástí akce bylo vystoupení hudební skupiny PleasetheTreas, kterou 

doprovázel pěvecký sbor seniorů ELPIDA. 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Poděkování  za pomoc patří všem, kteří nám v roce 2013 pomohli. Ať už při 

tvorbě našeho loga, při výrobě internetových stránek, nebo třeba dobrovolníkům 

na našich akcích.  

Za všechny jmenujeme: 

- Agenturu Xact s.r.o. 

- Kateřinu Petrů, grafičku 

- Jitku Kocurovou, moderátorku 

- a další 
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PLÁNY NA ROK 2014 

 

Na rok 2014 připravujeme mj.: 

 

 Seniorské NordicWalking pochody na podporu Národního týdne trénování 

paměti a Mezinárodního dne seniorů 

 2. Ročník mezigenerační akce „Roztančete svá vnoučata (nejen) 

v kočárku“,  

 Realizaci prázdninového Senior Campu.  

 Vánoční akci 

 

 

Cílem je motivace k neformálnímu dobrovolnictví a pomoci v rámci komunity a to 

jak u seniorů samotných (senioři - seniorům, podpora  aktivního zdravého 

stárnutí, pozitivní přístup), tak u neseniorské populace (např. využití potenciálu 

úspěšných žen, nebo žen v domácnosti, které by rády pomáhaly, ale často neví, 

jak).  

Dalším cílem je podpora celoživotního vzdělávání a příprava na stáří a to jak u 

jednotlivců, tak ve firmách a institucích.  

 

Nadále chceme bourat zažité stereotypy o aktivitách pro seniory (které 

jsou častozbytečněpříliš vážné a formální) tím, že je budeme dělat 

zábavné a i rozpustilé.  

 

 



__________________________________________________________________________________ 
 

              Výroční zpráva za rok 2013  13 
 

 
KONTAKTY 

 

Právě teď! o.p.s. 

Fügnerovo náměstí 1808/3,  

120 00 Praha 2 

 

e-mail: info@prave-ted-ops.cz  

 

Kontakt na ředitelku o.p.s.: 

Iveta Luxová 

Tel.: 603 852 715 

e-mail: luxova@prave-ted-ops.cz 

 

 

www. prave-ted-ops.cz  
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