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V!RO"NÍ ZPRÁVA 2021



Pandemická situace roku 2021 a s tím související vládní opat!ení p!isp"ly nejen k omezení #innosti v 
uzav!en$ch prostorách, ale p!isp"ly i k nutnosti netradi#ních zp%sob% komunikace s na&imi náv&t"vníky. 
Základní v$zvou byla nutnost udr'et kontakt a zprost!edkovat co nejoptimáln"j&í program pro na&e 
pravidelné náv&t"vníky a dal&í zájemce. Realizovali jsme nejr%zn"j&í typy on-line akcí a program% a 
koresponden#n" probíhala i v$uka jazykov$ch kurz%. Nato#ili jsme v$uková videa, motiva#ní rozhovory 
se znám$mi osobnostmi a p!ipravovali jsme v'dy program pro ka'd$ m"síc, kter$ mohl b$t realizován 
bez ohledu na epidemiologickou situaci a predikci uvoln"ní omezujících opat!ení.

Kvalitn" postaven$ celoro#ní dramaturgick$ plán obsahoval ji' tradi#n" p!edná&kové cykly, besedy se 
zajímav$mi osobnostmi kulturn" spole#enského 'ivota, koncerty, tv%r#í dílny, exkurze, komentované 
prohlídky v$stav a vycházky s pr%vodcem. Naplánováno, propagováno a p!ipraveno bylo pro Prahu 6 
celkem 40 po#ad$, pro Prahu 3 pak celkem 36 po#ad$, n"které opakovan" v náhradních termínech. 

Propagaci projektu zaji&(ujeme vlastními silami úpravami a aktualizacemi webov$ch a facebookov$ch 
stránek, vydáváním ti&t"n$ch programov$ch leták% a také individuální emailovou rozesílkou pozvánek 
na akce v&em v Klubu Fresh Senior pomocí slu'by Mailchimp. Ti&t"nou propagaci na&ich akcí zaji&(ujeme 
rovn"' ve spolupráci s novinami )estka, Radni#ními listy Prahy 3, #asopisem Veleslavín, dal&í informace 
lze dohledat na webech M* PRAHY 6 a Prahy 3.

Rok  2021 tedy p!edstavoval pro organizátory a producenty seniorsk$ch akcí náro#n$ úkol -  obnovit 
a povzbudit chu( k aktivnímu trávení volného #asu v postproduktivním v"ku, p!esv"d#it o zásadním 
smyslu pozitivního p!ístupu k 'ivotu vhodnou formou motivace a inspirace a odleh#it psychické zát"'i 
nabídkou kulturn" spole#ensk$ch akcí s kvalitním obsahem.

Jsme p!esv"d#eni, 'e se nám to , také díky podpo!e Hl. m"sta Prahy a M"stsk$ch #ástí Praha 3 a Praha 
6, poda!ilo a kvalita projektu nebyla ve své podstat" pandemickou krizí zásadn" poznamenána. 

Základní ideou projektu Fresh Senior je nabídka specializované platformy s nabídkou co nej&ir&í &kály 
aktivit a rozvíjení mezigenera#ního dialogu .Snahou je docílit maximální dostupnost p!ipravovan$ch 
akcí a program% pro skupinu obyvatel v postproduktivním v"ku, tedy 60+. V&echny akce po!ádané 
jak v m"stsk$ch #ástech Prahy 3 a Prahy 6, tak celopra'sk$ Fresh Senior Festival jsou pro seniorské 
náv&t"vníky zdarma. Bez +nan#ní podpory m"stsk$ch #ástí a Hlavního m"sta Prahy a spolupráce 
uveden$ch organizací bychom nebyli schopni udr'et tradi#n" zajímavou a pestrou  programovou 
nabídku ve vysoké kvalit". 

Zakladatelem a dlouholet$m organizátorem projektu Fresh senior byl spolek PORTE - dobrovolná, 
nezávislá, nestátní organizace, sdru'ující #leny na základ" spole#ného zájmu, #lenové jsou odborníci 
nap!í# humanitními, technick$mi i sociálními obory. PORTE po!ádá kulturní, spole#enské a eduka#ní akce 
a od od roku 2014 provozuje rovn"' Galerii Villa Pellé s bohat$m v$stavním programem. Spolupracuje a 
podílí se na #innosti a aktivitách v historickém objektu Písecká brána.

V kv%tnu 2021 byl zalo&en nástupnick' spolek Fresh Senior, jeho' jedinou náplní je realizace aktivit 
stejnojmenného projektu Fresh Senior. V"!íme, 'e tento nástupnick$ subjekt díky úzké obsahové 
specializaci a samostatnému +nancování p!isp"je k roz&í!ení a zkvalitn"ní dosavadního programu pro 
náv&t"vníky z v"kové skupiny 60+.

PROJEKT FRESH SENIOR V ROCE 2021



PROGRAM
Od kv%tna 2021 po uvoln%ní vládních protipandemick'ch na#ízení mohla programová nabídka ji& 
akceptovat p$vodní rozsah plánovan'ch akcí, p#i kter'ch byly dodr&ována v(echna hygienická 
opat#ení.

PROGRAM PRO PRAHU 6

Kv"tnové vycházky ji'ními zahradami Pra'ského hradu a Nov$m sv"tem, v#etn" exkurzí do Botanické 
zahrady nastartovaly spolu s jarem i optimistick$ v$voj a náv&t"vnost t"chto akcí p!ekonala na&e 
o#ekávání. Bylo z!ejmé, 'e necht"ná pauza neodradila zájemce o na&e programy, ba naopak, zaznamenali 
jsme prudk$ nár%st  zájemc%, na venkovní akce se musel zavést rezerva#ní systém a #asto jsme ani 
nebyli schopni v&echny do akcí zapojit.

Ve stejném duchu probíhaly i #ervnové akce, rekordní náv&t"vnost pak zaznamenal dlouho odkládan$ 
koncert SEMAFORSKÉ VARIACE z terasy Villy Pellé a koncem #ervna pak beseda s nestárnoucím a 
&armantním Petrem Kostkou. Nad rámec p%vodního programu jsme za!adili 2 letní koncerty v Písecké 
brán", v #ervenci s Janem Burianem a v srpnu duo Shahab Toulouie a Stanislav Barek s mil$m hostem 
– Marthou Elefteriadu.

PROGRAM PRO PRAHU 3 

Vzhledem k absenci po!ad%, plynoucí z pandemické situace v úvodu roku, jsme se rozhodli za!adit nad 
rámec plánovaného programu 2 letní koncerty a také odstartovat podzimní #ást akcí intenzivn"ji ne' 
obvykle. První zá!ijov$ t$den pod názvem babí léto s Fresh seniorem nabídnul ka'dodenní akci s odli&n$m 
zam"!ením.



!.". komentovaná vycházka Z Poho!elce na Nov" sv#t - M. Hátleová

##.". komentovaná vycházka Ji$ní zahrady Pra$ského hradu - M. Hátleová

#$.". exkurze botanická zahrada v tróji

%".". SWIO koncert Písecká brána

#.&. komentovaná vycházka STRAHOV

$.&. komentovaná vycházka O%ECHOVKA

#".&. komentovaná vycházka KAMPA

%%.&. koncert terasa Villa Pellé J.N.N. SVOBODA TRIO, SEMAFORSKÉ VARIACE

%'.&. beseda Petr Kostka

%(.(. koncert Písecká brána Jan Burian

%!.$. koncert Písecká brána Stanislav Barek a  Shahab Toulouie

(.'. Rádio v&mrazáku – J.Hanu'ová Villa Pellé, - p!edná'ka s besedou, pé(e o seniory

#!.'. Praha tajemná a magická P!edná'kov" cyklus A. )esala

%#.'. Literární klub s&Kate!inou Machá(kovou Se znám"m literátem,Formánek

".#). exkurze Muzeum J.A.Komenského

#%.#). p!edná'ka Houba!ské desatero I.

#'.#). exkurze Bílkova vila

%&.#). p!edná'ka Halloween, du'i(ky Lidové pranostiky a oby(eje dnes…V.Vav!inová

%.##. literární klub Se spisovatelem J. Formánkem

'.##. komentovaná prohlídka v"stavy Villa Pellé, R. Pila! 90

#&.##. p!edná'ka Houba!ské desatero II.

%*.##. p!edná'ka ÚM) Praha 6 Policie )R, prevence kriminality na seniorech

*).##. tv*r(í dílna dílna Tvorba adventních dekorací s&D. Arnautovou Chaloupkovou

(.#%. p!edná'ka, poradna Energetická gramotnost , dTest

#!.#%. koncert Písecká brána &Trio EMIDA

%#.#%. Praha tajemná a magická &P!edná'kov" cyklus A.)esala
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!.". komentovaná vycházka GRÉBOVKA

#$.". komentovaná vycházka HORNÍ NOVÉ M!STO

%#.". komentovaná vycházka KAMPA

%!.". venkovní koncert p"ed Atriem SEMAFORSKÉ VARIACE

%!.". venkovní koncert p"ed Atriem SEMAFORSKÉ VARIACE

%".&. koncert Atrium na #i$kov% Barek, Mazá&ek, Míková

%".&. koncert Atrium na #i$kov% Sa'a Niklí&ková

".'. cestovatelská p"edná'ka KRÁLOVSTVÍ MUSTANG, M. Kratochvíl

&.'. koment.vycházka STARÉ M!STO

!.'. exkurze STARÁ (OV BUBENE(

'.'. p"edná'ka CELNÍ SPRÁVA (R

#(.'. fyzio workshop TAI-JI, (CHI KUNG (Atrium na #i$kov%)

%(.'. beseda Ohlédnutí za Olympiádou v Tokiu

%&.'. trénink pam%ti A.R. KABELE

$.#(. cestovatelská p"edná'ka ISLAND, J. Burian

##.#(. poradna Smart technologie 1

#!.#(. koncert V)ECHNY BARVY LÁSKY

%).#(. p"edná'ka Motivace,psychohygiena,zdrav* $ivotní styl O.(epelka

#.##. beseda V.Harapes

!.##. koment.vycházka MOSTECKÁ V!# A KARL+V MOST

#).##. poradna Smart technologie 2

%%.##. trénink pam%ti A.R. KABELE

%'.##. p"edná'ka Motivace,psychohygiena,zdrav* $ivotní styl A.Hogenová

 &.#%. tv,r&í dílna dílna Netradi&ní balení váno&ních dárk,

#*.#%. p"edná'ka, poradna Energetická gramotnost , dTest

%(.#%. -koncert Atrium na #i$kov% -Adventní harfa K.)ev&íkové
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PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR
ve Villa Pellé

KONDI"NÍ A REHABILITA"NÍ CVI"ENÍ 
Pond"lí  14:00 15:00

V!TVARN! KURZ
Úter$   10:00 - 12:00

TRÉNOVÁNÍ PAM)TI 
Úter$   11:00 - 12:00

JÓGA
St!eda  11:05 - 12:05
  12:10 - 13:30

ANGLICKÁ KONVERZACE 
St!eda  10:00 - 11:00
  11:05 - 12:05 
  12:10 - 13:10

FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
*tvrtek  9:30 - 11:00
  11:05 - 12:35

PEVN! ST*ED T)LA 
*tvrtek  11:05 - 12:05

TAJ - JI
*tvrtek 10:00 - 11:00

"CHI - KUNG
*tvrtek 12:10 - 13:10

V roce 2021 se nám i p!es pandemii a následn$mi restrikcemi ovlivn"nému pr%b"hu projektu poda!ilo 
restartovat jarní a podzimní b"h kurz%. Celkem jsme tedy v kv%tu a +ervnu uskute+nili 77 lekcí v 11 
typech kurz$ a v zá#í a& prosinci 188 lekcí v 10 typech kurz$. V pr%b"hu léta byl pak nad b"'n$ rámec 
uspo!ádán letní v$tvarn$ plenér a n"kolik seminá!% zam"!en$ch na alternativní fyzické aktivity.



FRESH SENIOR 
FESTIVAL  IX.



Základní my&lenkou této ka'doro#ní akce je seznámit  &irokou ve!ejnost se slu'bami a iniciativami 
organizací, zab$vajících se kvalitou 'ivota v seniorském v"ku. I v tomto roce se nám poda!ilo oslovit 
respektované subjekty a tak se náv&t"vníci mohli seznámit s Chytrou pé#í, Bezpe#n$m internetem, 
projekty organizace Mezi námi, poradnou Iuridicum Remedium, poradnou Centra du&evního zdraví, 
poradnou z Úst!ední vojenské nemocnice která byla zam"!ena na konzultaci o mo'nosti zlep&ení 
kvality 'ivota senior% pomocí psychomotorického, kondi#ního cvi#ení, trénování pam"ti a dal&ích 
kognitivních funkcí, nav&tívit mobilní poradnu Moudrá sovi#ka a mnohé dal&í. 

Pro milovníky rukod"ln$ch prací, byla ve spolupráci s Asociací !emesel k dispozici dílna ru#ního papíru 
a dílna pletení z pedigu. Pro milovníky zví!at byla na míst" i poradna s canisterapií, kterou zajistila 
organizace Celesta Praha. 

V záv"ru odpoledne jsme také vylosovali v$herce zábavného kvízu, kter$ byl pro v&echny p!íchozí 
náv&t"vníky k dispozici u vstupu. T!i z nich si pak odná&eli kni'ní ceny, které do sout"'e darovala paní 
Eva Kaiserová, z nakladatelství Jonathan Livingstone.

Leto&ní ro#ník m"l u náv&t"vník% pozitivní ohlas a nastavil la(ku na&eho sna'ení op"t o kousek v$&. 
Dob!e na#asovaná a cílená mediální kampa, byla realizována zejména sdílením informací a aktualit 
na webov$ch a facebookov$ch stránkách hlavního organizátora, ale zárove, také prost!ednictvím 
informa#ních kanál% v"t&iny participujících subjekt%. Ve spolupráci s Remediem Praha jsme rovn"' 
p!edstavili cel$ projekt a aktuáln" pozvali na akci diváky ranního vysílání *T1 p!ímo v den konání 
festivalu. 

Díky podpo!e M"stské #ásti Praha 6, Hlavního m"sta Prahy a Státního fondu kultury *eské republiky a 
díky spoluú#asti respektovan$ch organizací a jejich spolupráci na programové skladb", jsme p!ipravili 
kvalitní spole#enskou akci s nezpochybniteln$m p!ínosem a celom"stsk$m dosahem pro bezmála 
1500 náv(t%vník$, nejen ve v"kové kategorii 60+.

13.9. 2021  
FRESH SENIOR FESTIVAL



HLAVNÍ STAGE 

13:30 ,IVOT 90 – VYSTOUPENÍ SOUBORU TANE*NIC B-I)NÍCH TANC.

14:30 ZIG ZAG, ZDEN)K PILECK! – SWINGUJEME, STEPUJEME – TANEC A STEP

15:30 KVARTETO BIGBANDU DIVADLA SEMAFOR – KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ 

18:00 ORCHESTR JE,KOVY STOPY – KONCERT PRVOREPUBLIKOVÉ HUDBY V PODÁNÍ MLADÉHO A DYNAMICKÉHO  

 SWINGOVÉHO ORCHESTRU 

WORKSHOPY A UKÁZKY POHYBOV!CH AKTIVIT 

13:00 "CHI-KUNG ,TAI-JI – KONDI*NÍ A REHABILITA*NÍ CVI*ENÍ, UKÁZKOVÉ LEKCE

14:00 SKOTSKÉ TANCE NESSIE – TANE*NÍ VYSTOUPENÍ S NÁSLEDN/M WORKSHOPEM 

15:00 MÓDNÍ P*EHLÍDKA V RYTMU SWINGU – VE SPOLUPRÁCI S PORTÁLEM I60 SENSEN 

16:15 SENIORSKÁ STARDANCE – EXHIBI*NÍ TANEC 

16:30 DIVADLO PROM)NA REMEDIUM – DIVADELNÍ SKE* 

17:15 P*EDÁVÁNÍ CEN – VYHLÁ)ENÍ VÍT0Z. FESTIVALOVÉHO KVÍZU 

17:30 TV-R"Í PSANÍ – WORKSHOP POD VEDENÍM RENÉ NEKUDY 

FESTIVALOV! PROGRAM IX. RO"NÍKU 





HOSPODA*ENÍ SPOLKU
AKTIVA



HOSPODA*ENÍ SPOLKU
PASIVA

40



HOSPODA*ENÍ SPOLKU
V/KAZ ZISKU A ZTRÁT



KONTAKTY
PERSONÁLNÍ ZAJI.T)NÍ

P!EDSEDA SPOLKU

Ing. Petr Mändl

PRODUKCE, MÍSTOP!EDSEDKYN"

Mgr. Vladana R$dlová

DRAMATURGIE, PRODUKCE

Karolína Pohlreichová

PR, PROPAGACE

MgA. Ond!ej Batou&ek

ADMINISTRATIVA

Klára *udová

FRESH SENIOR z.s.
SÍDLO 

Mat"jská 2739/24, 160 00 Praha 6

KANCELÁ! 
Pelléova 91/10, Praha 6

Tel.: 224 326 180 
info@freshsenior.cz

www.freshsenior.cz

www.freshseniorfestival.cz


