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PROJEKT FRESH SENIOR V ROCE 2021

Pandemická situace roku 2021 a s tím související vládní opatření přispěly nejen k omezení činnosti v
uzavřených prostorách, ale přispěly i k nutnosti netradičních způsobů komunikace s našimi návštěvníky.
Základní výzvou byla nutnost udržet kontakt a zprostředkovat co nejoptimálnější program pro naše
pravidelné návštěvníky a další zájemce. Realizovali jsme nejrůznější typy on-line akcí a programů a
korespondenčně probíhala i výuka jazykových kurzů. Natočili jsme výuková videa, motivační rozhovory
se známými osobnostmi a připravovali jsme vždy program pro každý měsíc, který mohl být realizován
bez ohledu na epidemiologickou situaci a predikci uvolnění omezujících opatření.
Kvalitně postavený celoroční dramaturgický plán obsahoval již tradičně přednáškové cykly, besedy se
zajímavými osobnostmi kulturně společenského života, koncerty, tvůrčí dílny, exkurze, komentované
prohlídky výstav a vycházky s průvodcem. Naplánováno, propagováno a připraveno bylo pro Prahu 6
celkem 40 pořadů, pro Prahu 3 pak celkem 36 pořadů, některé opakovaně v náhradních termínech.
Propagaci projektu zajišťujeme vlastními silami úpravami a aktualizacemi webových a facebookových
stránek, vydáváním tištěných programových letáků a také individuální emailovou rozesílkou pozvánek
na akce všem v Klubu Fresh Senior pomocí služby Mailchimp. Tištěnou propagaci našich akcí zajišťujeme
rovněž ve spolupráci s novinami Šestka, Radničními listy Prahy 3, časopisem Veleslavín, další informace
lze dohledat na webech MČ PRAHY 6 a Prahy 3.
Rok 2021 tedy představoval pro organizátory a producenty seniorských akcí náročný úkol - obnovit
a povzbudit chuť k aktivnímu trávení volného času v postproduktivním věku, přesvědčit o zásadním
smyslu pozitivního přístupu k životu vhodnou formou motivace a inspirace a odlehčit psychické zátěži
nabídkou kulturně společenských akcí s kvalitním obsahem.

Jsme přesvědčeni, že se nám to , také díky podpoře Hl. města Prahy a Městských částí Praha 3 a Praha
6, podařilo a kvalita projektu nebyla ve své podstatě pandemickou krizí zásadně poznamenána.
Základní ideou projektu Fresh Senior je nabídka specializované platformy s nabídkou co nejširší škály
aktivit a rozvíjení mezigeneračního dialogu .Snahou je docílit maximální dostupnost připravovaných
akcí a programů pro skupinu obyvatel v postproduktivním věku, tedy 60+. Všechny akce pořádané
jak v městských částech Prahy 3 a Prahy 6, tak celopražský Fresh Senior Festival jsou pro seniorské
návštěvníky zdarma. Bez finanční podpory městských částí a Hlavního města Prahy a spolupráce
uvedených organizací bychom nebyli schopni udržet tradičně zajímavou a pestrou programovou
nabídku ve vysoké kvalitě.
Zakladatelem a dlouholetým organizátorem projektu Fresh senior byl spolek PORTE - dobrovolná,
nezávislá, nestátní organizace, sdružující členy na základě společného zájmu, členové jsou odborníci
napříč humanitními, technickými i sociálními obory. PORTE pořádá kulturní, společenské a edukační akce
a od od roku 2014 provozuje rovněž Galerii Villa Pellé s bohatým výstavním programem. Spolupracuje a
podílí se na činnosti a aktivitách v historickém objektu Písecká brána.
V květnu 2021 byl založen nástupnický spolek Fresh Senior, jehož jedinou náplní je realizace aktivit
stejnojmenného projektu Fresh Senior. Věříme, že tento nástupnický subjekt díky úzké obsahové
specializaci a samostatnému financování přispěje k rozšíření a zkvalitnění dosavadního programu pro
návštěvníky z věkové skupiny 60+.

PROGRAM
Od května 2021 po uvolnění vládních protipandemických nařízení mohla programová nabídka již
akceptovat původní rozsah plánovaných akcí, při kterých byly dodržována všechna hygienická
opatření.

PROGRAM PRO PRAHU 6
Květnové vycházky jižními zahradami Pražského hradu a Novým světem, včetně exkurzí do Botanické
zahrady nastartovaly spolu s jarem i optimistický vývoj a návštěvnost těchto akcí překonala naše
očekávání. Bylo zřejmé, že nechtěná pauza neodradila zájemce o naše programy, ba naopak, zaznamenali
jsme prudký nárůst zájemců, na venkovní akce se musel zavést rezervační systém a často jsme ani
nebyli schopni všechny do akcí zapojit.
Ve stejném duchu probíhaly i červnové akce, rekordní návštěvnost pak zaznamenal dlouho odkládaný
koncert SEMAFORSKÉ VARIACE z terasy Villy Pellé a koncem června pak beseda s nestárnoucím a
šarmantním Petrem Kostkou. Nad rámec původního programu jsme zařadili 2 letní koncerty v Písecké
bráně, v červenci s Janem Burianem a v srpnu duo Shahab Toulouie a Stanislav Barek s milým hostem
– Marthou Elefteriadu.

PROGRAM PRO PRAHU 3
Vzhledem k absenci pořadů, plynoucí z pandemické situace v úvodu roku, jsme se rozhodli zařadit nad
rámec plánovaného programu 2 letní koncerty a také odstartovat podzimní část akcí intenzivněji než
obvykle. První zářijový týden pod názvem babí léto s Fresh seniorem nabídnul každodenní akci s odlišným
zaměřením.

REALIZOVANÉ PROGRAMY FRESH SENIOR 2021
PRAHA 6
4.5.

komentovaná vycházka

Z Pohořelce na Nový svět - M. Hátleová

11.5.

komentovaná vycházka

Jižní zahrady Pražského hradu - M. Hátleová

18.5.

exkurze

botanická zahrada v tróji

25.5.

SWIO

koncert Písecká brána

1.6.

komentovaná vycházka

STRAHOV

8.6.

komentovaná vycházka

OŘECHOVKA

15.6.

komentovaná vycházka

KAMPA

22.6.

koncert terasa Villa Pellé

J.N.N. SVOBODA TRIO, SEMAFORSKÉ VARIACE

29.6.

beseda

Petr Kostka

27.7.

koncert Písecká brána

Jan Burian

24.8.

koncert Písecká brána

Stanislav Barek a Shahab Toulouie

7.9.

Rádio v mrazáku – J.Hanušová

Villa Pellé, - přednáška s besedou, péče o seniory

14.9.

Praha tajemná a magická

Přednáškový cyklus A. Česala

21.9.

Literární klub s Kateřinou Macháčkovou

Se známým literátem,Formánek

5.10.

exkurze

Muzeum J.A.Komenského

12.10.

přednáška

Houbařské desatero I.

19.10.

exkurze

Bílkova vila

26.10.

přednáška Halloween, dušičky

Lidové pranostiky a obyčeje dnes…V.Vavřinová

2.11.

literární klub

Se spisovatelem J. Formánkem

9.11.

komentovaná prohlídka výstavy

Villa Pellé, R. Pilař 90

16.11.

přednáška

Houbařské desatero II.

23.11.

přednáška ÚMČ Praha 6

Policie ČR, prevence kriminality na seniorech

30.11.

tvůrčí dílna dílna

Tvorba adventních dekorací s D. Arnautovou Chaloupkovou

7.12.

přednáška, poradna

Energetická gramotnost , dTest

14.12.

koncert Písecká brána

Trio EMIDA

21.12.

Praha tajemná a magická

Přednáškový cyklus A.Česala

REALIZOVANÉ PROGRAMY FRESH SENIOR 2021
PRAHA 3
8.6.

komentovaná vycházka

GRÉBOVKA

14.6.

komentovaná vycházka

HORNÍ NOVÉ MĚSTO

21.6.

komentovaná vycházka

KAMPA

28.6.

venkovní koncert před Atriem

SEMAFORSKÉ VARIACE

28.6.

venkovní koncert před Atriem

SEMAFORSKÉ VARIACE

26.7.

koncert Atrium na Žižkově

Barek, Mazáček, Míková

26.7.

koncert Atrium na Žižkově

Saša Niklíčková

6.9.

cestovatelská přednáška

KRÁLOVSTVÍ MUSTANG, M. Kratochvíl

7.9.

koment.vycházka

STARÉ MĚSTO

8.9.

exkurze

STARÁ ČOV BUBENEČ

9.9.

přednáška

CELNÍ SPRÁVA ČR

10.9.

fyzio workshop

TAI-JI, ČCHI KUNG (Atrium na Žižkově)

20.9.

beseda

Ohlédnutí za Olympiádou v Tokiu

27.9.

trénink paměti

A.R. KABELE

4.10.

cestovatelská přednáška

ISLAND, J. Burian

11.10.

poradna

Smart technologie 1

18.10.

koncert

VŠECHNY BARVY LÁSKY

25.10.

přednáška

Motivace,psychohygiena,zdravý životní styl O.Čepelka

1.11.

beseda

V.Harapes

8.11.

koment.vycházka

MOSTECKÁ VĚŽ A KARLŮV MOST

15.11.

poradna

Smart technologie 2

22.11.

trénink paměti

A.R. KABELE

29.11.

přednáška

Motivace,psychohygiena,zdravý životní styl A.Hogenová

7.12.

tvůrčí dílna dílna

Netradiční balení vánočních dárků

13.12.

přednáška, poradna

Energetická gramotnost , dTest

20.12.

koncert Atrium na Žižkově

Adventní harfa K.Ševčíkové

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR
ve Villa Pellé
KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
Pondělí
14:00 15:00

FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
Čtvrtek
9:30 - 11:00
11:05 - 12:35

VÝTVARNÝ KURZ
Úterý
10:00 - 12:00

PEVNÝ STŘED TĚLA
Čtvrtek
11:05 - 12:05

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Úterý
11:00 - 12:00

TAJ - JI
Čtvrtek

JÓGA
Středa

ČCHI - KUNG
Čtvrtek
12:10 - 13:10

11:05 - 12:05
12:10 - 13:30

10:00 - 11:00

ANGLICKÁ KONVERZACE
Středa
10:00 - 11:00
11:05 - 12:05
12:10 - 13:10

V roce 2021 se nám i přes pandemii a následnými restrikcemi ovlivněnému průběhu projektu podařilo
restartovat jarní a podzimní běh kurzů. Celkem jsme tedy v květu a červnu uskutečnili 77 lekcí v 11
typech kurzů a v září až prosinci 188 lekcí v 10 typech kurzů. V průběhu léta byl pak nad běžný rámec
uspořádán letní výtvarný plenér a několik seminářů zaměřených na alternativní fyzické aktivity.

FRESH SENIOR
FESTIVAL IX.

13.9. 2021
FRESH SENIOR FESTIVAL
Základní myšlenkou této každoroční akce je seznámit širokou veřejnost se službami a iniciativami
organizací, zabývajících se kvalitou života v seniorském věku. I v tomto roce se nám podařilo oslovit
respektované subjekty a tak se návštěvníci mohli seznámit s Chytrou péčí, Bezpečným internetem,
projekty organizace Mezi námi, poradnou Iuridicum Remedium, poradnou Centra duševního zdraví,
poradnou z Ústřední vojenské nemocnice která byla zaměřena na konzultaci o možnosti zlepšení
kvality života seniorů pomocí psychomotorického, kondičního cvičení, trénování paměti a dalších
kognitivních funkcí, navštívit mobilní poradnu Moudrá sovička a mnohé další.
Pro milovníky rukodělných prací, byla ve spolupráci s Asociací řemesel k dispozici dílna ručního papíru
a dílna pletení z pedigu. Pro milovníky zvířat byla na místě i poradna s canisterapií, kterou zajistila
organizace Celesta Praha.
V závěru odpoledne jsme také vylosovali výherce zábavného kvízu, který byl pro všechny příchozí
návštěvníky k dispozici u vstupu. Tři z nich si pak odnášeli knižní ceny, které do soutěže darovala paní
Eva Kaiserová, z nakladatelství Jonathan Livingstone.
Letošní ročník měl u návštěvníků pozitivní ohlas a nastavil laťku našeho snažení opět o kousek výš.
Dobře načasovaná a cílená mediální kampaň byla realizována zejména sdílením informací a aktualit
na webových a facebookových stránkách hlavního organizátora, ale zároveň také prostřednictvím
informačních kanálů většiny participujících subjektů. Ve spolupráci s Remediem Praha jsme rovněž
představili celý projekt a aktuálně pozvali na akci diváky ranního vysílání ČT1 přímo v den konání
festivalu.
Díky podpoře Městské části Praha 6, Hlavního města Prahy a Státního fondu kultury České republiky a
díky spoluúčasti respektovaných organizací a jejich spolupráci na programové skladbě, jsme připravili
kvalitní společenskou akci s nezpochybnitelným přínosem a celoměstským dosahem pro bezmála
1500 návštěvníků, nejen ve věkové kategorii 60+.

FESTIVALOVÝ PROGRAM IX. ROČNÍKU
HLAVNÍ STAGE
13:30 ŽIVOT 90 – VYSTOUPENÍ SOUBORU TANEČNIC BŘIŠNÍCH TANCŮ
14:30 ZIG ZAG, ZDENĚK PILECKÝ – SWINGUJEME, STEPUJEME – TANEC A STEP
15:30 KVARTETO BIGBANDU DIVADLA SEMAFOR – KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ
18:00 ORCHESTR JEŽKOVY STOPY – KONCERT PRVOREPUBLIKOVÉ HUDBY V PODÁNÍ MLADÉHO A DYNAMICKÉHO
SWINGOVÉHO ORCHESTRU

WORKSHOPY A UKÁZKY POHYBOVÝCH AKTIVIT
13:00 ČCHI-KUNG ,TAI-JI – KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ, UKÁZKOVÉ LEKCE
14:00 SKOTSKÉ TANCE NESSIE – TANEČNÍ VYSTOUPENÍ S NÁSLEDNÝM WORKSHOPEM
15:00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA V RYTMU SWINGU – VE SPOLUPRÁCI S PORTÁLEM I60 SENSEN
16:15 SENIORSKÁ STARDANCE – EXHIBIČNÍ TANEC
16:30 DIVADLO PROMĚNA REMEDIUM – DIVADELNÍ SKEČ
17:15 PŘEDÁVÁNÍ CEN – VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ FESTIVALOVÉHO KVÍZU
17:30 TVŮRČÍ PSANÍ – WORKSHOP POD VEDENÍM RENÉ NEKUDY

HOSPODAŘENÍ SPOLKU
AKTIVA

HOSPODAŘENÍ SPOLKU
PASIVA

40

HOSPODAŘENÍ SPOLKU
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

KONTAKTY
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
PŘEDSEDA SPOLKU

Ing. Petr Mändl
PRODUKCE, MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Mgr. Vladana Rýdlová
DRAMATURGIE, PRODUKCE

Karolína Pohlreichová
PR , PROPAGACE

MgA. Ondřej Batoušek
ADMINISTRATIVA

Klára Čudová

FRESH SENIOR z.s.
SÍDLO

Matějská 2739/24, 160 00 Praha 6
KANCELÁŘ

Pelléova 91/10, Praha 6
Tel.: 224 326 180
info@freshsenior.cz

www.freshsenior.cz
www.freshseniorfestival.cz

