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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 vykonává AkSen veřejně prospěšnou činnost 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)  
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 
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rozrůstala o členy v různých regionech Slovenska, což vedlo k postupnému 
otevírání regionálních center.  
Vzhledem k tomu, že se na vedení slovenského AkSenu stále častěji obraceli 
občané a 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 2018 měl AkSen Praha celkem 260 zapsaných uživatelů.  
 
Orgány zapsaného spolku 
 
Emília Wardrop Mamajová – předsedkyně představenstva  
Lucia Desmarquest – členka představenstva 
Alena Zagorová – výkonná ředitelka a členka představenstva 
Michal Chour – člen představenstva  
Andrej Kiska – člen představenstva 
 
Přehled aktivit v roce 2018 
 
Leden:  
6.1. – Třikrálové setkání s obyvateli Domu s pečovatelskou službou Klecany za 
účasti hudebníka Petra Opavy. 
8. 1. – Dobročinná akce – výzva k předání nevhodných vánočních dárků a 
dalších nepotřebných věcí do obchůdku Sue Ryder, kde jako dobrovolnice 
pracuje členka AkSen.  
18. 1. – Cestovatelský čtvrtek s AkSen – Turecko. 
 
Únor: 
15. 2. – Cestovatelský čtvrtek s AkSen – Černobyl.  
 
Březen: 
8. 3. – Účast družstva AkSen na turnaji v pétanque v Řepích. 
20. 3. – Účast na konferenci SenSen (projekt Nadace Charty 77). 
22. 3. – Cestovatelský čtvrtek s AkSen – Malawi. 
 
Duben: 
12.–15. 4. – Účast na festivalu AKTIV 55+ v Letňanech a propagace AkSenu. 
20. 4. – Cestovatelský čtvrtek s AkSen – Sýrie.  
22. 4. – Účast na seniorském šestiboji pořádaném TJ Slavoj Břevnov. 
 
Květen: 

8. 5. – AkSenKola – výlet na kolech z Letenských sadů do domu 
s pečovatelskou službou v Klecanech, posezení s obyvateli DPS 
11. 5. – Účast na Festivalu virtuální reality – zprostředkováno Nadací Krása 
pomoci. 
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15. 5.- Účast na setkání klubů SenSen v Sovových mlýnech.  
17. 5. – Cestovatelský čtvrtek s AkSen – Švédsko, NP Padjelanta. 
27. 5. - Účast na poháru SenSenu v pétanque. 
 
Červen: 
2. 6. – Dvě členky týmu AkSen vylezly na starý továrenský komín v Bubenči. 
3. 6. – AkSen zorganizoval s podporou MČ Praha 5 čtvrtý ročník turnaje 
v pétanque o putovní pohár Pepy Procházky u Letohrádku Kinských. 
8. 6. – Cyklovýlet do Radotína. 
21. 6. – Společná návštěva generálky v Divadle pod Palmovkou. 
21. 6. – Cestovatelský čtvrtek s AkSen – Indie a ajurvéda. 
23. 6. – Účast na veletrhu Maker Faire. 
 
Srpen: 
5. 8. – Účast družstva AkSen na „Letní lize pétanque seniorů“ v parku 
Lannova.  
 

 
 
Září: 
2. 9. – AkSenHry – 5. ročník sportovních her pro seniory ve venkovním areálu 
Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech, s podporou MČ Praha 7.  
20. 9. – Cestovatelský čtvrtek s AkSen – Po stopách Buddhy. 
18. 9. – Účast na turnaji v pétanque – Ořech. 
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Říjen 
1. 10. – Účast na slavnostním vyhlášení „Seniora roku 2018“, které organizuje 
Nadace Charty 77 a její projekt Senzační senioři. 
12. 10. – Cyklovýlet na Karlštejnsko. 
16. 10. – Společná návštěva představení Divadla pod Palmovkou. 
25. 10. – Cestovatelský čtvrtek s AkSen – Izrael. 
 
Listopad 
13. 11. – Společná prohlídka ČSOB spojená s přednáškou o finanční 
gramotnosti. 
19. 11. – Společná návštěva představení Divadla pod Palmovkou. 
30. 11. – Cestovatelský čtvrtek s Aksen – Nepál. 
24. 11. – Účast na seniorském pětiboji v TJ Slavoj Břevnov. 
 
Prosinec 
Tradiční adventní odpoledne s obyvateli Domu s pečovatelskou službou 
v Klecanech bylo přeloženo na leden 2019, jako setkání novoroční a tříkrálové.  
 
Přehled akcí organizovaných AkSenem 
 
Vánoční/novoroční návštěva Domu s pečovatelskou službou v Klecanech 
DPS v Klecanech, který obývá celkem 10 seniorů, se nachází v areálu Horních 
Kasáren v Klecanech, od okolí oddělených zdí. Místní senioři jsou poměrně 
izolovaní, i když organizace „Pravý Hradec z.s.“ dělá vše pro to, aby jejich okolí 
kultivovala a přiváděla lidí do tohoto areálu. Už od Vánoc 2013 navštěvuji 
členky týmu AkSen místní seniory, popřát jim ke svátkům a strávit s nimi  



 

 6 

odpoledne s hudbou a zpěvem hudebníka Petra Opavy. V průběhu let se mezi 
obyvateli DPS a členy AkSenu vytvořily přátelské vztahy, takže na společné 
chvíle se vzájemně vždy těšíme a snažíme se účastnit dalších významných 
událostí a oslav, které v DPS v průběhu roku probíhají. 
  
AkSenKola 
Tradiční cyklistický výlet organizuje AkSen každoročně v den 8. května. 
AkSenští cyklisté vyráží na svoji trasu z Letenských sadů. Trasa vede přes 
Stromovku, Tróju, Klecánky až do Klecan a Horních kasáren, kde je očekávají 
obyvatelé DPS Klecany. Odpolední posezení z obyvateli DPS pokračuje 
návratem k Vltavě a přívozem do Roztok. V Břevnově se završí trasa o délce 
cca 40 km ukončená zaslouženou společnou večeří aksenských cyklistů 
v restauraci.  
 
Turnaj v pétanque o putovní pohár Pepy Procházky aneb Turnaj „5P“ 
AkSen organizuje tento turnaj první neděli v červnu, ve spolupráci s MČ Praha 
5 a Národopisným muzeem na prostranství za Letohrádkem Kinských. Na 
celkem 8 vytyčených drahách soutěží 16 tříčlenných družstev o putovní pohár 
a další ceny nejenom pro vítězná družstva, ale i pro nejstarší účastníky 
turnaje. Občerstvení hráčů je zajištěno v kavárně, která se nachází v areálu 
muzea. Turnaj je velmi oblíbený, běžně prázdné prostranství za muzeem se na 
několik hodin zaplní soustředěnými hráči pétanque s atmosférou, za kterou by 
se nemusel stydět žádný francouzský park. 
 
 

 

 
 

 



AkSenHry  
Sportovní hry pro seniory se konají tradičně první neděli v září, ve spolupráci 
s MČ Praha 7 a Gymnáziem nad Štolou, které AkSenu zapůjčuje venkovní 
sportovní areál v Letenských sadech. Účastníci soutěží v několika sportovních 
disciplínách, jako jsou: chůze Nordic Walking, stolní tenis, tenis, přibližování 
koulemi pétanque a seniorský pětiboj, který zahrnuje nenáročné sportovní 
aktivity na rychlost, přesnost a soustředěnost. Cílem těchto sportovních her je 
umožnit seniorům strávit sportovní a společenské odpoledne v plenéru, setkat 
se známými, navázat nová přátelství. Akce je zpříjemněná živým hudebním 
doprovodem v době počítání výsledků a vyhlašování vítězů. AkSenHer se 
pravidelně zúčastňuje jedno družstvo ze Slovenska, ze sesterského AkSenu. 
Stravování účastníků je zajištěné v přilehlé restauraci. Kapacita sportoviště je 
přibližně šedesát soutěžících, při evidování a počítání pomáhají dobrovolníci 
z řad studentů, takže akce mívá zároveň mezigenerační charakter, o což AkSen 
vědomě usiluje. 
 
Cestovatelské čtvrtky 
AkSen je pořádá každý třetí čtvrtek v měsíci v prostorách zasedačky, kterou 
nám laskavě zapůjčuje firma Farkasova & Partners, s.r.o. v moderních 
prostorách kanceláří Florentinum, a to včetně pohoštění účastníků. Přednášející 
jsou dobrovolníci z řad seniorů nebo studentů. V prvním případě dáváme 
možnost samotným seniorům prezentovat svoje cestovatelské zkušenosti a 
zážitky, podělit se o ně, i když až dosud si takovou prezentaci nezkusili. 
V tomto komorním prostředí je na to ideální příležitost. V druhém případě se 
snažíme o výměnu názorů mladých lidí a lidí v seniorském věku, nacházení 
styčných ploch a vzájemného porozumění.  
 
 
Statistika účasti 2018 
Akcí pořádaných AkSenem se v roce 2018 zúčastnilo 368 aktivních seniorů, o 
celých sto účastníků víc, než v roce 2017.  
 
Kromě akcí, které byly AkSenem přímo organizovány, nabídl AkSen svým 
seniorům další zajímavé informace a náměty na aktivity jak prostřednictvím 
Kalendáře akcí na svých webových a facebookových stránkách, tak 
hromadnými e-maily. AkSen tímto průběžně podporuje projekty a akce jiných 
organizací pracujících pro seniory nebo organizací kulturních, které pořádají 
hodnotné aktivity zdarma nebo za cenu pro seniory přijatelnou. Tímto 
způsobem naplňuje AkSen svůj cíl – sloužit seniorům zároveň jako informační 
platforma. Těchto doporučených a propagovaných akcí se zúčastnily v roce 
2018 desítky seniorů z AkSen, přesnou statistiku AkSen nemá.  
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Tým AkSen v roce 2018 
 
Emília Wardrop Mamajová – představenstva představenstva 
Lucia Desmarquest – členka představenstva a zakládající členka AkSen 
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 pravidelně spolupracuje 
 
- Pravý Hradec, o.s. Klecany 
- Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové 
- SenSen (senzační senioři), projekt Konta Bariéry, Nadace Charty 77 
- Klub seniorů Řepy 
- Pétanque pro vás – Petr Fuksa 
- Centrum sociálních služeb pro seniory Praha 2 
- Svaz postižených civilizačními chorobami Praha 5 
- Fresh senior klub – o.s. Porte 
- Vitální senior 
- Městská divadla pražská 
- Divadlo Pod Palmovkou 
- o.p.s. Právě teď!  
- Kulturně komunitní centrum AOP v Holešovicích 
- Národní muzeum, Národopisné muzeum, Letohrádek Kinských 
- Gymnázium Nad Štolou 
- TJ Sokol Břevnov 
 
V roce 2018 nás podpořili 
 
Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové 
Zátiší Group s.r.o. 
Lekárna Dr. Max 
hotel Radisson Blue Alcron 
Městská část Praha 7 
Městká část Praha 5 
Brian Wardrop 
Pavel Šlechta 
Farkasova & Partners, s.r.o. 
 
  
D Ě K U J E M E ! 
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018 
 

 


