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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

 

Motto: Věk je často pouze číslovka v kalendáři… 

                                                                                  

Rok 2014 byl pro Právě teď! o.p.s. rokem, kdy jsme si ověřili, že vše jde 

lépe, pokud se najde odborně zdatný partner s obdobnou vizí a  „tahem 

na branku“. Chce to pouze opustit podvědomé konkurování si a 

upřednostnění spolupráce ve jménu společného cíle. 

 

Pro nás se tím správným parťákem ukázal být zapsaný spolek Cesta ke 

zdraví Kladno v čele s PaedDr. Hanou Čechovou. Z této spolupráce vzešel 

autorský koncept „Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo“ 

zaměřený na propojení mentální a fyzické stimulace s cílem zajistit co 

nejvyšší kvalitu života v každém věku.  

V rámci uceleného bloku vedeného dvěma odborníky se vždy nejdříve cvičí 

tělo (odborně zastřešuje PaedDr. Hana Čechová) a následně mysl 

(odborně zastřešuje Bc. Iveta Luxová). Propojením obou aktivit dochází 

k synergickému efektu.  

 

Dalším společným projektem s Cestou ke zdraví Kladno jsou i pobytové 

Senior Campy, na kterých se v roce 2014 sešli účastníci ve věku 53 - 90 

let. Obzvláště nejstarší účastnice Campu na Orlíku dokázaly (tančíce při 

závěrečném večírku dlouho do noci), že věk je opravdu často pouze 

číslovka v kalendáři. 

 

Druhým rokem jsme pořádali zářijovou mezigenerační akci, která v roce 

2014 získala nový název – Záříme aneb Akčně – Mezigeneračně. 

Vyvrcholením programu bylo společné bubnování. Óda na radost v podání 

improvizovaného orchestru složeného ze všech generací návštěvníků byla 

impozantní. Ještě dnes mě mrazí… 
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Během roku opět probíhaly naše populární bezplatné tematické Nordic 

Walking výlety pro seniory po zajímavých pražských místech s  výukou 

správné techniky chůze. 

 

Díky častému setkávání s osobami 50+ (často i mladšími) jsme dospěli 

k závěru, že je nutné věnovat této cílové skupině více pozornosti a 

podpory. Jsou to často právě padesátníci, kteří jsou vystaveni patové 

situaci, kdy současně a dlouhodobě pečují o vlastní rodinu, své blízké 

seniory, obávají se o své pracovní místo nebo jsou již nezaměstnaní 

s nepříliš dobrou vyhlídkou a to vše v čase, kdy začínají pociťovat první 

výrazný úbytek sil a v případě žen i hormonální změny.  

Do budoucna jsme se proto rozhodli modifikovat program „Trénuj hlavu, 

trénuj tělo, aby zdraví vydrželo“ i pro potřeby této cílové skupiny a 

vytvářet pro ni další programy. Naším cílem je nabízet tento koncept 

osobám 50+ nejen individuálně, ale hlavně (jsou-li zaměstnaní) 

prostřednictvím jejich zaměstnavatelů, kteří si konečně začínají 

uvědomovat, že vyšší věk zaměstnanců nemusí být nevýhodou. Naopak, 

pokud se jim dostává správných stimulů k pracovnímu růstu a udržení 

dobré kondice, bývají právě oni pilířem pracovních týmů.  

 

Jménem celého realizačního týmu bych závěrem ráda poděkovala všem 

firmám, organizacím i jednotlivců, kteří naší činnost v roce 2014 podpořili, 

či nás nějakým způsobem inspirovali. Již nyní se těším na to, co na nás 

společně čeká v roce 2015. 

 

  

 

 

  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: Účet pro neziskové organizace vede ČSOB, a.s., pob. 

Anglická, Praha 2, č.ú.:258492161/0300,  

 

Společnost je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností, 

vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1075 
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POSLÁNÍ PRÁVĚ TEĎ! O.P.S. 

 

Snaha o změnu vnímání problematiky stárnutí. Tato problematika se týká 

každého z nás - PRÁVĚ TEĎ! 

Dále je naše činnost specifikována následujícím: 

 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, Nordic Walking, Pohybové aktivity, program „Trénuj 

hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo“, Senior Campy, 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 

 

Bc. 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 Equal Pay Day  

 

MUDr. Josef Štolfa - člen správní rady 

- Všeobecný praktický lékař 

- Vedoucí katedry všeobecného lékařství na Institutu  postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví 

- Vedoucí výukového pracoviště praktického lékařství 2. lékařské fakulty 

UK 

 

 Bc. Petr Ulvr - člen správní rady 

- Business Development Manager 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., agentury, která organizuje 

akce na klíč, poskytuje reklamní služby, grafiku atd. 

- Spolumajitelka, lektorka v Senior Help 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 finanční odměnu či honorář a v roce 2014 jim 

nebyly poskytnuté žádné naturální ani finanční požitky. Jejich 

funkce jsou čestnými funkcemi. 
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PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2014 

 

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH  

 

14.3.2014 Nordic Walking 

pochod na podporu Národního 

týdne trénování paměti. 

V rámci rozcvičení i během 

pochodu samotného zařazena 

zábavná cvičení na procvičení 

paměti.  

Akce byla pro účastníky bezplatná, vč. možnosti zapůjčení hůlek.  
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LETNÍ SLAVNOSTI /NEJEN/PRO SENIORY 

 

13.6.2014 Na Slavnostech SSS MČ Praha 9 jsme bezplatně zajišťovali 

výuku Nordic Walking chůze, vč. zapůjčení hůlek. 
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JDEME LÉTU NAPROTI 

 

25.6.2014 Nordic Walking pochod v Botanické zahradě Troja. Bezplatná 

akce, vč. možnosti zapůjčení hůlek. 
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SENIOR CAMP ORLÍK 9. 8. –16. 8. 2014 
 

Pobytový aktivizační pobyt pro seniory v přírodě. Realizováno s dotačním 

příspěvkem NF AVAST (účtováno přes partnera s kterým byla akce 

pořádaná – Cesta ke zdraví Kladno z. s.).  

Akce se zúčastnilo 45 účastníků ve věku 53 - 90 let.  

Na pobytu probíhaly   po celý 

týden různé druhy trénování 

paměti, cvičení, cvičení ve vodě,  

Nordic Walking, výuka práce na 

PC.  Přednášky byly zaměřené na 

stále aktuální téma finanční 

gramotnosti.  Hlavním tématem 

přednášky lékaře se stalo na 

základě požadavků účastníků 

konopí. Obavy a nesmělost 

některých účastníků okamžitě 

rozptýlil  neformální seznamovací 

večer. Uprostřed týdne jsme 

vyrazili na výlet lodí na Zvíkov. 

Vyvrcholením byl závěrečný 

společenský večírek, který většina 

účastníků pojednala v kostýmech 

s grilováním a tancem. Kromě velkého zájmu o všechny aktivity, nás 

nejvíce potěšilo, že pobyt splnil svou aktivizační roli. Většina účastníků 

na základě tzv. „pozitivního šoku“ z toho, co dokáží, když vědí jak 

na to, deklarovala odhodlání pracovat na své mentální a fyzické 

kondici i v budoucnu.  Senior Camp potvrdil i svůj socializační a 

společenský význam. Ukázalo se, že je skvělým druhem pobytu pro 

seniory, kteří nemají s kým cestovat a často díky tomu zůstávají 

v izolaci doma.    
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ZÁŘÍME aneb AKČNĚ MEZIGENERAČNĚ 6.9. 2014 
 

Sobota 6. září byl den, 

kterému nejen počasí přálo. 

Společně jsme se sešli na 

Pankrácké pláni a prožili 

odpoledne plné činností 

vhodných pro všechny bez 

rozdílu věku i aktivit 

určených pro jednotlivé 

věkové skupiny. Při akci, kterou opět moderovala Jitka Kocurová, měli 

návštěvníci příležitost zahrát si Pétanque, zdokonalit si s instruktory 

techniku Nordic Walking chůze, po roce si připomenout stále populárnější 

cvičení s kočárky Strollering i srovnat záda a krok s novým cvičením 

Spirals. Mozkové závity byly řádně procvičeny při turnaji v "Hraj co 

chceš".  

 

Po celé odpoledne bylo účastníkům k dispozici poradenství k zdravému 

životnímu stylu, práci s počítačem atd. Na stanu VZP se měřil tlak, tuk, 

zrak a probíhaly velmi chválené masáže šíje poskytované slepými maséry. 

Kulturní program pro nás připravilo Divadlo Komedie a Vladivojna La Chia 

se svými skvělými Vladibajkami.  

 

Děti měly k dispozici nádhernou Montessori pracovnu a tvůrčí dílničky.  

 

Vyvrcholením odpoledne bylo mezigenerační bubnování s 

charizmatickým bubeníkem Tohkim. Nádherně nám to společně 

znělo. Výsledné provedení Beethovenovy Ódy na radost mělo 

skvělou atmosféru.  

Video z akce ke zhlédnutí na:  

https://www.youtube.com/watch?v=uZGC0D-GqIQ 
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PODZIMNÍ TOULKY PO VYŠEHRADĚ 

3. 10. 2014  

Nordic Walking pochod u 

příležitosti Mezinárodního dne 

seniorů.  

 

Pochod vč. zapůjčení hůlek 

pro zájemce byl realizován 

zdarma. 
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CVIČÍM HLAVU, CVIČÍM TĚLO, ABY ZDRAVÍ VYDRŽELO 

 

6.10.2014 proběhly dlouho 

očekávané a chystané první 

ukázkové lekce autorského 

konceptu „Trénuj hlavu, trénuj 

tělo, aby zdraví vydrželo“. 

propojujícího v jednom bloku 

fyzické cvičení a následně 

trénování paměti.  

 

Koncept vznikl ve spolupráci 

s Cesta ke zdraví z.s. Kladno.  
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SENIOR CAMP MARIÁNSKÉ LÁZNĚ  

Komornější a více lázeňsky orientovaný aktivizační pobyt. Realizováno 

s dotačním příspěvkem NF AVAST (účtováno přes partnera s kterým byla 

akce pořádaná – Cesta ke zdraví Kladno z. s.).  

 

13.10. – 17.10. 2014  

Nordic  Walking, zdravotní cvičení, cvičení ve vodě, trénování paměti, 

přednášky. 
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ADVENTNÍ TOULKY PO ZOO PRAHA 

 

8.12.2014 Závěrečný Nordic walking 

pochod v roce 2014. 

Pochod byl opět pro účastníky zdarma, 

vč. zapůjčení hůlek.  

Ani silný mráz nezabránil překvapivě 

hojné účasti. 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Poděkování  za pomoc patří všem, kteří nás v roce 2014 podporovali.  

Za všechny jmenujeme: 

- Agentura Xact s.r.o., www.agenturaxact.eu 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

- Kateřina Petrů, grafička, www.designkp.cz 

- Ivana Medková autorku skvělých fotografií ze Senior Campu 

- Tarsago Česká republika, tato společnost nám věnovala zajímavé 

knihy 

- Společnostem Dell a Intel za technologickou podporu 

- Společnost empira one 

- Společnosti Glynwed 

- NF Avast 

- Seniorská i další media, která o našich aktivitách informovala 

-  

Zvláštní poděkování patří PaedDr. Haně Čechové z Cesta ke zdravé Kladno 

z.s. s kterou stále pilujeme koncept „Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví 

vydrželo“ a Senior Campy.   

 

Dále bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům na akcích a všem, kteří 

nám pomáhali, ale nepřáli si být jmenováni.   
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PLÁNY NA ROK 2015 

 

Na rok 2015 připravujeme mj.: 

 

 Bezplatné seniorské Nordic Walking pochody s výukou techniky 

chůze a s atraktivním cílem 

 Další ročník mezigenerační akce Záříme aneb Akčně Mezigeneračně  

 Realizaci většího množství Senior Campů 

 Rozšíření konceptu „Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo“, 

uvedení do praxe, modifikace pro cílovou skupinu 50+  

 Zacílení aktivit na populaci 50+, oslovení velkých zaměstnavatelů 
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KONTAKTY 

 

Sídlo společnosti:  

Právě teď! o.p.s. 

Fügnerovo náměstí 1808/3,  

120 00 Praha 2 

 

Kancelář: 

Ruská 8 

101 00 Praha 10 

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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