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AkSen – aktivní senior, z.s. 
 
Poslání 
 
AkSen je zapsaný spolek, jehož posláním je podpora a 
propagace aktivního života seniorů. 
 
Předmět činnosti  
  
V souladu s tímto posláním se jedná o vykonávání veřejně 
prospěšné činnosti v oblasti aktivního života seniorů. Jedná se  
zejména o aktivaci seniorů v oblasti kultury, sportu, vzdělávání 
a dalších volnočasových aktivit, kultivaci mezilidských vztahů a 
pomoc slabším a potřebnějším seniorům. 
 
Cíle činnosti  
 
(a) prosazovat zájmy seniorů;  
(b) zvyšovat povědomí o významu aktivit pro seniory a o 
aktivní roli seniorů ve společnosti;  

(c) zlepšovat integraci seniorů do společnosti a mezigenerační 
komunikaci;  
(d) umožňovat další vzdělávaní seniorů a konkrétní využití 
jejich životních zkušeností;  
(e) organizovat akce, poskytovat a zprostředkovávat služby 
pro seniory a zároveň služby poskytované seniory, a to 
samostatně i ve spolupráci s partnery;  

(f) poskytovat poradenské služby za účelem zlepšení orientace 
a samostatnosti seniorů ve vybraných oblastech života 
(bydlení, finance, zdraví, trh práce, společnost);  
(g) charitativní pomoc různého druhu pro sociálně slabší a 
postižené seniory.  
 
Cílová skupina projektu 
 
a/ členové (nad 50 let)  
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b/ sympatizanti (do 50 let) - po dovršení věkové hranice 50 let 
se automaticky stávají členy. 
Členství v AkSen není zpoplatněné a je otevřené všem, kteří 
projeví zájem o jeho aktivity a služby. 
 
Historie 
 
Občanské sdružení AkSen vzniklo původně na Slovensku v roce 
2009. Jeho zakladatelkou a předsedkyní představenstva je Lucia 
Desmarquest. Pro projekt získala a nadchla nejdřív členky své 
rodiny a postupně i další ochotné spolupracovníky budoucího 
týmu. První komunitní centrum vzniklo v Piešťanech, kde je 
centrála slovenského AkSen.  Členská základna se rozrůstala o 
členy v různých regionech Slovenska, což vedlo k postupnému 
otevírání regionálních center.  
Vzhledem k tomu, že se na webové stránky a na vedení 
slovenského AkSen stále častěji obraceli občané, ale i neziskové 
organizace z České republiky, vznikl nápad založit v Čechách 
sesterskou organizaci se sídlem v Praze. 
Občanské sdružení AkSen v České republice bylo založeno dne 
23. 12. 2013, přičemž od 1. 1. 2014 podle nového Občanského 
zákoníku je vedeno jako zapsaný spolek AkSen – aktivní senior. 
V Praze se vytvořil šestičlenný tým, který začal s menšími 
projekty a akcemi. Koncem roku 2016 měl AkSen Praha celkem 
180 zapsaných uživatelů.  
 
Orgány zapsaného spolku 
 
Lucia Desmarquest – předsedkyně představenstva AkSen 
Emília Wardrop Mamajová – jednatelka AkSen Praha a členka 
představenstva 
Alena Zagorová – výkonná ředitelka a členka představenstva 
Michal Chour – člen představenstva  
Andrej Kiska – člen představenstva 
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Přehled aktivit v roce 2016 
 
Leden:  
- Návštěva výstavy Toyen v Muzeu Kampa  
 
Únor: 
- Účast na pořadu Folklorní regiony v Národopisném muzeu, 
zaměřeném na Masopustní zvyky.   
- Návštěva představení Drž mě pevně, miluj mě zlehka v divadle ABC  
 
Březen: 
- Druhý termín návštěvy divadla ABC: představení Drž mě pevně, 
miluj mě zlehka, podle Roberta Fulghuma. 
- 24. 3. účast na turnaji v pétanque v Řepích.  
- Návštěva koncertu anglického sboru v kostele Sv. Mikuláše na 
Staroměstském náměstí. 
 
Duben: 
- Organizace soutěže v chůzi Nordic Walking a v pétanque na 
veletrhu FOR SENIOR v Letňanech, který se konal ve dnech 7. – 10. 
4. AkSen měl na výstavišti svůj stánek, ve kterém dobrovolníci 
informovali kolemjdoucí seniory o činnosti AkSen. 
- 12. 4. účast na akci Konta Bariéry: uvedení hry Jana Vodňanského, 
Petra Skoumala a Jana Borny: S úsměvem idiotů. 
 
Květen: 
- 5. 5. první cestovatelský čtvrtek s AkSen. Koordinátorka aktivit 
AkSen Maja promítla fotky a podělila se s námi o zážitky z cesty do 
Peru a výstup na Machu Picchu. Na tuto novou aktivitu AkSen, která 
by měla probíhat každý třetí čtvrtek v měsíci, se povedlo zapůjčit 
moderní a technikou vybavenou zasedací místnost firmy Farkasova 
and Partners s.r.o. Možnost prezentace fotografií a dojmů z cest mají 
všichni aktivní senioři, i ti, kteří to zatím nikdy nezkusili. 
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- V neděli 8. 5. jsme vyrazili na tradiční cyklistický výlet rozkvetlými 
pražskými parky, spojený s návštěvou seniorů v Domě 
s pečovatelskou službou v Klecanech. Výlet začal u Letenského 
zámečku, pokračoval přes Stromovku do Troje a kolem Vltavy 
do Klecan, kde jsme navštívili naše spřízněné seniory, obyvatele 
DPS v areálu bývalých kasáren. Na zahradě jsme opékali špekáčky  
a povídali si. Potěšili jsme se navzájem, a pak pokračovali přívozem 
přes Vltavu do Tiché a Divoké Šárky. Výlet končil v Břevnově, 
zaslouženou večeří v restauraci Vila Kajetánka. Počasí nám přálo, a 
tak jsme bez problémů ujeli 45 km.  
- V sobotu 14. 5. zahájil AkSen návštěvou canisterapeutky Šárky a 
její fenky Annie spolupráci s Pečovatelským centrem, Sociálně 
odlehčovací službou v Kamenické ulici na Praze 7. O tuto službu byl 
mezi seniory projeven velký zájem. Další návštěvy v SOC budou 
probíhat vždy v sobotu, podle možností canisterapeutky. 
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- Ve dnech 25. a 27. 5. dostali aktivní senioři možnost pilotovat 
letadlo na leteckém trenažéru iPilot. Učili se vzlétat  a přistávat 
na vybraných letištích světa. Tady je jedna zpětná vazba: Chci 
Vám poděkovat za akci ,,letecký trenažér". Byl to pro mne pěkný 
zážitek a s odstupem několika dnů si uvědomuji, že patřím k docela 
úzké skupině lidí, kterým se toto v životě poštěstilo. 
 
Červen: 
- V neděli 5. 6. zorganizoval AkSen turnaj v pétanque O putovní 
pohár Josefa Procházky. Turnaj pro 30 hráčů se konal v krásném 
prostředí Kinského zahrad za Letohrádkem Kinských a jeho 
součástí byla i možnost prohlídky Národopisného muzea. Ze 
zpětné vazby Josefa Procházky, odborného garanta turnaje: V 
nádherném a neznámém prostředí v zahradě Kinských, za 
budovou letohrádku, děvčata z Aksenu objevily velmi atraktivní 
prostory na hraní pétanque... 
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- Dne 28. 6. jsme se sešli na druhém cestovatelském čtvrtku, i 
když tentokrát to bylo úterý. S paní Naďou jsme se podívali až 
do Jihoafrické republiky. 
 
Červenec: 
- Čtyřčlenné družstvo se vypravilo reprezentovat AkSen ČR na 
celoslovenskou Sportiádu do Piešťan. Žádné trofeje nepřivezli, 
ale v Piešťanech se jim moc líbilo. 
 
Červenec/Srpen: 
- Celkem tři hráčky z AkSenu se zúčastnil 3. ročníku Ligy seniorů 
v pétanque, který proběhl ve dvou termínech: 31. 7. a 7. 8.  
 
Září: 
- Letošní AkSenHry se konaly v neděli 4. 9. Jako první byla 
odstartována chůze Nordic walking, a to ve čtyřech kategoriích: 
ženy/muži, pod 70 let/nad 70 let. Po ukončení tohoto závodu 
souběžně následovaly soutěže ve stolním tenisu, tenisu a 
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seniorském pětiboji. V areálu nastal pohyb, soutěžící závodili, 
dobrovolníci zapisovali výsledky, fotografové fotili. Pohyb ustal 
až před obědem, který se odehrával v přilehlé venkovní 
restauraci. Mezitím dorazili na hřiště tři hudebníci z Nového 
pražského dixielandu a než se připravilo vyhlašování, zahráli pár 
příjemných skladeb. Výsledky jednotlivých sportovních disciplín 
vyhlásila koordinátorka aktivit AkSen a vedoucí AkSenHer, Maja 
Mamajová. Medaile, poháry a ceny předali členové týmu AkSen: 
jednatelka Emília Wardrop Mamajová a člen představenstva 
Andrej Kiska.  
Počasí nám přálo. Bylo teplo, ale zároveň trochu pod mrakem, 
takže ideální. AkSenHer se zúčastnilo celkem 31 soutěžicích, co 
vzhledem k tomu, že dobře početně zastoupená soutěž v 
pétanque se na letošních AkSenHrách nekonala, byla účast 
slušná. Pevně věříme spolu s jednou účastnicí letošních 
AkSenHer: „Já sama jsem na vámi pořádaných hrách na Letné 
byla již potřetí a jsem přesvědčena, že nás příště bude více.“ 
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- Na třetím v pořadí cestovatelském čtvrtku 13. 9., který se opět 
z technických důvodů konal v úterý, jsme se podívali na zelený 
ostrov Srí Lanku. 
- Celkem čtyři hráčky z AkSen se dne 22. 9. zúčastnily Přeboru 
Prahy 6 v pétanque seniorů. Zatím, nevyhráváme, ale… 
I Vaše holky dostaly cenu pro šťastně poražené a hrály moc 
dobře s našimi nejlepšími!   
 
Říjen 
- Účast na vyhlášení cen „Senior roku 2016“ při příležitosti Dne 
seniorů 1. 10. Akci organizuje Nadace Charty 77 v rámci svého 
projektu SenSen. Tentokrát vše proběhlo v Pražské křižovatce, 
Kostele Sv. Anny.  
- Cestovatelský čtvrtek s Evou se konal dne 20. 10. Eva nás 
zavedla se svými charitativními projekty a cestami do Nepálu, 
Indie, na Srí Lanku, ale také na Tchaj wan nebo do Anglie. 
 
Listopad 
- 24. 11. jsme se s Ivou alespoň prostřednictvím fotografií a 
povídání vypravili na pouť do Santiaga de Compostela. 
 
Prosinec 
- 1. 12. se v Domě s pečovatelskou službou konalo už tradiční 
adventní odpoledne s místními obyvateli. Všichni jsme se 
potěšili ze setkání, zahráli a zazpívali si tradiční i netradiční 
adventní koledy s muzikálovým zpěvákem Petrem Opavou.  
- 16. 12. se v Letohrádku Kinských konalo adventní odpoledne 
pro seniory, na kterém se organizačně podílel i AkSen. 
 
Kromě akcí, které byly AkSenem přímo organizovány, nabídl 
AkSen svým seniorům další zajímavé informace a náměty na 
aktivity. AkSen v průběhu roku 2016 tímto podpořil projekty 
jiných organizací pracujících pro seniory a informoval o nich své 
členy. 
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Tým v roce 2016 
 
Lucia Desmarquest – předsedkyně představenstva AkSen 
Emília Wardrop Mamajová – jednatelka AkSen Praha a členka 
představenstva 
Alena Zagorová – výkonná ředitelka a členka představenstva 
Michal Chour – člen představenstva  
Andrej Kiska – člen představenstva 
Mária Mamajová – koordinátorka aktivit 
Daniela Radková – koordinátorka aktivit 
Viliam Kaniansky – externí web manažer 
Marcela Budíková – externí účetní 
 
Organizace, se kterými AkSen spolupracuje 
 
- Pravý Hradec, o.s. Klecany 
- SenSen (senzační senioři), projekt Konta Bariéry, Nadace 
Charty 77 
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- Klub Aktiv České Budějovice 
- Klub seniorů Řepy 
- Centrum sociálních služeb pro seniory Praha 2 
- Svaz postižených civilizačními chorobami Praha 5 
- Senioři píši wikipedii 
- Fresh senior klub – o.s. Porte 
- Senior partner – volnočasové aktivity pro seniory 
- Městská divadla pražská 
- o.p.s. Právě teď!  
- Senior fitnes, z.s.  
- Sociálně odlehčovací služba Praha 7  
- Národní muzeum, Národopisné muzeum, Letohrádek Kinských 
- Gymnázium Nad Alejí 
 
V roce 2016 nás podpořili 
 
Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové 
Lekárna Dr. Max 
hotel Radisson Blue Alcron 
Městská část Praha 7 
Farkasova & Partners, s.r.o. 
iPilot Praha 
 
  

D Ě K U J E M E ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 
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