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Pomáháme seniorům 
stát se samozřejmou, 
sebevědomou 
a respektovanou 
součástí společnosti.



Vážení a milí přátelé Elpidy,
tak jsme zase o rok starší. Stárnutí je nezbytnou součástí života nás všech, 
stárnutí společnosti je pak jedním z nejdiskutovanějších témat naší doby. 
Starých lidí přibývá, což bývá často považováno za nebezpečné. My v Elpidě 
se mezi seniory pohybujeme denně již 10 let. Dotýkáme se osudů tisíců sta-
rých lidí, ať už na bezplatné Lince seniorů, v Centru Elpida, nebo je čteme 
z  dopisů čtenářů našeho časopisu Vital plus. Mluvím o lidech, kteří jsou 
schopni  i přes svou tíživou životní situaci aktivně vyhledat pomoc a podpo-
ru naší telefonní linky důvěry. Ale také o jiných, kteří odchod do důchodu 
nepovažují za konec aktivního života a svůj volný čas využívají k dalšímu 
vzdělávání. Pro jedinečnost jejich osudů, potřeb a zájmů nemůžeme senio-
ry vnímat jako jednolitou masu – nemocných, bezmocných, závislých, 
a proto společnost zatěžujících, jak o nich často čteme v novinách či slýchá-
me v projevech politiků. I v roce 2011 jsme proto pokračovali v kampani 
Mluvme o stáří: Nech mou babičku na pokoji! Díky ní jsme mohli veřejně 
mluvit o našich zkušenostech z práce pro seniory, ale i obecněji o stáří a jeho 
roli ve společnosti. Jsem přesvědčena, že jsme tak opět pomohli k pozitiv-
nějšímu vnímání seniorů a stáří.

Rok 2011 byl pro Elpidu rokem změn, odcházení a nových začátků. Z místa 
vedoucí Centra Elpida odešla na jaře Mirka Fuchsová, z Linky seniorů pak 
v  závěru roku její dlouholetý vedoucí Michal Horažďovský. Nejsmutnějším 
odchodem byl odchod naší kolegyně z Linky a redakce Vitalu plus Evy 
Tůmové, která v květnu zemřela. Často na ni vzpomínáme.

Neměnili se jen lidé, ale i formální tvář Elpidy. Zkrátili jsme název z Elpida plus, 
o.p.s. na Elpida, o.p.s. a přijali novou firemní identitu. Práce na ní trvala půl 
roku, ale výsledek stojí za to – máme nové logo, grafický styl, webové stránky. 
Logem se stala čárka jako symbol pokračování. Vystihuje tak podstatu 
našeho poslání, které stáří nepovažuje za konec, ale přirozené pokračování 
života, které nám může nabídnout mnoho pěkného, pokud jsme tomu 
otevření.

Všechno, co Elpida dělá, by nebylo možné bez laskavé podpory našich part-
nerů. Všem patří velký dík a zvláště pak partnerům dlouhodobým – Nadaci 
O2 a společnosti GlaxoSmithKline. V roce 2011 se nám podařilo prohloubit 
spolupráci se státními institucemi – Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
Magistrátem hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 4. Jejich podpora je význam-
ná. Děkujeme také všem nadacím a nadačním fondům, firmám i drobným 
individuálním dárcům. Stejný dík patří i lidem, kteří v Elpidě pracují.

Uvědomuji si, že Elpida dávno překročila hranice malé organi-
zace poskytující sociální služby a stala se významnou značkou 
reprezentující seniorskou problematiku u nás. Jsme moderní 
sebevědomou společností, jejíž názor je vyhledávaný jak 
odbornou veřejností, tak médii. Máme tak šanci změnit obraz 
stáří a starých lidí ve společnosti. Věřím, že se nám to povede.

Bronislava Hilliová, ředitelka
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Vital 
plus

Linka rozšiřuje provoz 
na 9 – 11 a 17 – 19 
hodin každý všední 
den. Praxe ukazuje, 
že tím ústředním není 
pro seniory informa-
ce, ale důvěrný 
prostor, kde se mohou 
podělit o své starosti 
a trápení, někdy i 
radosti. Služeb linky 
využilo přes 15 tisíc 
volajících. 

Linka rozšiřuje provoz 
na každý všední den 
od 8 do 20 hodin. 
Telefonní číslo vytočilo 
necelých 13 tisíc 
volajících. Linku je 
možné kontaktovat  
i e-mailem:  
linkasenioru@elpida.cz. 
Poprvé je seniorům 
k dispozici i o 
vánočních svátcích.

Školička internetu 
pro seniory se podílí 
na projektu Sdružení 
Tereza Internet spojuje 
generace. Na deseti 
vybraných základních 
a středních školách 
studenti proškolili 
470 seniorů. 
Vydáváme učebnici 
Školička internetu 
pro seniory. 

Získáváme 
akreditaci České 
asociace pracovníků 
linek důvěry, jednu 
z prvních, která byla 
v České republice 
udělena. Linka 
pracuje na cílenější 
propagaci, a tak 
ubývá tzv. testova-
cích hovorů 
a přibývá hovorů 
obsažných. Tradice 
služby o vánočních 
svátcích pokračuje. 
Je to čas, který je 
pro osamělé seniory 
jedním z nejtěžších 
vůbec. 

Se sloganem 
Generace seniorů 
komunikuje 
otevíráme v lednu 
vlastní kamennou 
Školičku internetu 
v Limuzské ulici na 
Praze 10. 

Linka se usazuje jako 
stabilní a odborníky 
i laiky pozitivně 
vnímaná služba 
seniorům. Má své 
pevné místo v síti 
psychosociálních 
služeb. Linka seniorů 
je partnerem 
Ministerstva vnitra ČR 
v kampani zaměřené 
proti násilí ve 
společnosti nazvané: 
Násilí ne! Linka veřejně 
otevírá témata, která 
jsou společností 
opomíjena: domácí 
násilí, umírání, smrt 
a bezmoc či péče 
o seniory. 

Školička internetu 
působí kromě Prahy 
na dalších 14 místech 
po celé republice. 
Rozšiřujeme nabídku 
kurzů, senioři mají 
zájem o pokračování 
výuky, a tak na jejich 
přání otevíráme 
tematické kurzy 
pro pokročilé.

Na Linku zavolalo 
10 186 seniorů. 
Problematika, se 
kterou se na Linku 
obracejí, je již několik 
let podobná: 
osamělost, izolova-
nost, ztráta blízkého 
člověka.

Otvíráme nové kurzy 
pro pokročilé (např. 
Digitální fotografie, 
Práce s notebookem). 
Kurzy během roku 
absolvovalo 1361 
seniorů. V červnu 
reagujeme na 
poptávku seniorů 
po dalších aktivitách 
a nabízíme nové 
vzdělávací a poraden-
ské aktivity. Dle zákona 
o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb. 
registrujeme novou 
sociální službu 
Seniorcentrum Elpida. 
Za půl roku využilo 
služeb 450 seniorů.

Máme za sebou první 
kompletní ročník. 
Přinášíme rozhovory 
s H. Illnerovou, 
M. Jankem, 
L. Reinerovou, 
V. Havlem, 
E. Fučíkovou, 
I. Medkem, 
Z. Mahlerem, 
M. Černou. V říjnu 
poprvé oslovujeme 
čtenáře, aby dobrovol-
ně časopis podpořili. 
Přispělo 170 lidí 
částkou 35 tisíc korun.

Linka má za sebou 
nejvytíženější rok své 
existence, celkem se 
na ni obrátilo 27 225 
volajících. Mezi nimi byli 
nejen senioři, ale stále 
častěji jejich děti. 

Stěhujeme se  
z Prahy 10 na Prahu 4. 
Vydáváme novou 
učebnici Školička 
internetu pro seniory. 
Centrum navštívilo 
2 130 seniorů.

Počet distribučních 
míst stoupl na 55. 
Redakční tým posílil 
Karel Tejkal, dlouholetý 
sportovní redaktor 
Českého rozhlasu. 
Časopis podpořilo 
826 čtenářů částkou 
165 122 Kč. 

Od počátku roku platí 
nový zákon číslo 
108/2006 Sb. 
o sociálních službách. 
Linka seniorů 
připravuje registraci 
a v řádném termínu 
se stává registrova-
nou sociální službou 
podle § 55 zmíněného 
zákona – telefonická 
krizová pomoc. 

Projekt, který dosud 
zastřešoval nadační 
fond Elpida, přechází 
v říjnu pod nově 
vzniklou obecně 
prospěšnou 
společnost Elpida 
plus, o.p.s. Ve Školičce 
se začínají učit jazyky 
a pro absolventy jsou 
v nabídce pokračova-
cí kurzy spojené 
s relaxačním pobytem 
v přírodě.

V prosinci vydáváme 
první číslo čtvrtletní-
ku Vital plus, 
časopisu, který 
pomáhá seniorům.

Číslo linky vytočilo 
16 093 seniorů. 
Telefonní číslo 
800 200 007 se 
dostalo do všech 
veřejných telefonních 
automatů i na SIM 
karty společnosti O2. 
Roste tak počet 
prvokontaktů a 
volajících z odlehlých 
oblastí ČR, kde je jiná 
pomoc prakticky 
nedostupná. 

Počítačové, jazykové, 
výtvarné a další kurzy 
a aktivity absolvovalo 
v Centru Elpida 
2425 seniorů.  

Rozšířili jsme počet 
distribučních míst 
na 30. Počátkem října 
spouštíme web 
časopisu www.
vitalplus.org. Na 
časopis přispělo 
807 lidí částkou 
160 383 Kč. 

 Od května začínáme 
v Praze učit seniory 
pracovat na počítači, 
zatím v pronajaté 
internetové kavárně. 
Počítačové kurzy 
dostaly jméno 
Školička internetu pro 
seniory. Další začínají 
v Brně, Olomouci 
a Ústí nad Labem. 
Kurzy prošlo 
113 seniorů. 

Linka 
seniorů

Centrum 
Elpida

V listopadu seniorům 
začíná na bezplatném 
telefonním čísle 800 
200 007 sloužit Linka 
seniorů. Linka je v 
provozu každý všední 
den od 17 do 19 hodin 
a je nabízena jako linka 
informační. Zájem je 
hned velký, během 
prvních měsíců se 
dovolala zhruba 
tisícovka seniorů. 

2002     2003     2004     2005           2006    2007     2008     2009     2010



leden 
Změna zákona o obecně prospěšných společnostech, statutárním orgánem se nově stává ředitel-
ka společnosti. Broňa Hilliová a Michal Horažďovský se zúčastnili slavnostního vyhlášení cen Nadace 
O2 v Národním muzeu. Strategická schůzka vedoucích projektů. Centrum Elpida pořádá první Taneč-
ní s Elpidou pod vedením  tanečních mistrů manželů Horníkových. Historicky první velká porada všech 
lektorů Centra Elpida za účasti Broni Hilliové a Mirky Fuchsové. PR a produkce plánovaného benefiční-
ho koncertu. Redakční rada časopisu Vital plus.

únor
Benefiční koncert Please The Trees pro Elpidu v kostele sv. Šimona a Judy spojený s veřejnou sbír-
kou na podporu Linky seniorů. V souvislosti s koncertem hovoří Broňa Hilliová a Michal Horažďovský 
v Událostech na ČT1, Michal Horažďovský v Událostech a komentářích na ČT24, Michal Horažďovský 
a  Jiří Hrabě v rádiu Wave. První týmová supervize Linky seniorů s PhDr. Danielou Vodáčkovou. Zasedá-
ní správní rady Elpidy, schváleno zkrácení názvu ze stávajícího Elpida plus, o.p.s. na Elpida, o.p.s. Správ-
ní rada rovněž schvaluje vypsání výběrového řízení na vedoucího Centra Elpida. S režisérem Janem  
Šípkem dokončujeme film o Elpidě Babočky a dědočky.  

březen
Zahajujeme práci na fundraisingovém plánu pod vedením externího konzultanta. Vypracování spon-
zorského manuálu a oslovení 80 firem s žádostí o podporu jednotlivých projektů. Pracovníci Linky se-
niorů se zúčastnili gerontologického semináře. Vychází Vital plus na titulu s Jitkou Molavcovou. Jiří  
Hrabě a Michal Horažďovský vystupují v  pořadu Fokus (Výzvy stáří) na ČT24. Ve spolupráci s London  
Institut Prague otevíráme V Centru Elpida lekce anglické konverzace s  rodilým mluvčím Phillem  
Dodgem. Broňa Hilliová se zúčastnila konference na téma stárnutí na MHMP. Týmová supervize  
vedoucích projektů Elpidy. 

duben
Do Centra Elpida přichází nový vedoucí Jan Bartoš. Centrum nabízí více pohybových aktivit, probíhá 
vernisáž fotografické výstavy Lubomíra Kotka - Praha, 25 let poté. Plánujeme Elpida tour 2011/2012, hle-
dáme partnery, Broňa Hilliová  a Jiří Hrabě navazují spolupráci s magistrátem Hradce Králové a Pardubic. 
Probíhá audit. Jiří Hrabě na konferenci k Evropskému roku 2012 v Bruselu představuje Elpida tour jako 
závazek ČR k EY2012, stáváme se partnerem MPSV v realizaci aktivit EY2012. Vypisujeme výběrové řízení 
na grafické studio, které vytvoří novou identitu Elpidy. Michal Horažďovský vystupuje v pořadu Barvy 
života věnovanému vztahu prarodičů a vnoučat z rozvedených rodin. Redakční rada časopisu Vital plus. 

květen 
Broňa Hilliová a Alena Krásná se účastní kulatého stolu poskytovatelů sociálních služeb na MHMP. 
Michal Horažďovský se stává členem expertní skupiny MPSV v rámci projektu Podpora procesů v soci-
álních službách. Broňa Hilliová a Jiří Hrabě pokračují v plnění fundraisingového plánu. V Centru Elpida 
se promítá film Na stupních vítězů a beseda s jedním z jeho hlavních aktérů, Ing. Jiřím Soukupem, seni-
orským reprezentantem ČR v atletických disciplínách. Stále populárnější jsou fotoprocházky, při kte-
rých klienti Centra Elpida fotografují pražskou architekturu. Začínáme pracovat na interním on-line 
databázovém systému pro správu kurzů a klientů Centra.

červen
Hodnotící schůzka vedoucích projektů k průběžným výsledkům fundraisingu. Broňa Hilliová oslovuje 
primátory vybraných měst s žádostí o partnerství Elpida tour. Tým Linky seniorů absolvuje seminář na 
téma demence, vedený členkou ČAS PhDr. Evou Jarolímovou. Vychází Vital plus na titulu s Věrou 
Čáslavskou, která se účastní besedy v Centru Elpida v rámci pořadu Karla Tejkala „Osobnosti, které 
jsem za půlstoletí v rozhlase potkal“. Intenzivně pracujeme na nové firemní identitě a v novém vizuál-
ním stylu dokončujeme výroční zprávu 2010. Redakční rada časopisu Vital plus. Domlouváme spolu-
práci s dobrovolníky ze společnosti 3M. 

červenec 
Využíváme sponzorské nabídky a absolvujeme jeden den s externí lektorkou pro strategické plánování 
se zaměřením na budoucnost časopisu Vital plus. Hledáme nový název a diskutujeme o způsobu dis-
tribuce. Alena Krásná je přijata do pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb při MHMP. Centrum 
Elpida otevírá Počítačovou akademii Elpida, komplexní 30hodinový kurz. Začíná šachový klub pod ve-
dením druhé nejlepší české šachistky minulého století Květy Eretové–Jeništové. Třikrát během prázd-
nin vyjíždějí klienti Centra na týdenní relaxační a vzdělávací pobyt na Šumavu.  1
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srpen
Linka seniorů je na teletextu ČT, zvýšený zájem volajících. Pokračují práce na standardech sociál-
ních služeb. V České televizi odvysílána reportáž o bezplatných linkách. Broňa Hilliová a Jiří Hrabě se 
scházejí s Jaromírem Švejdíkem, který přislíbil spolupráci v rámci Elpida tour a návrh plakátu. Projekt  
The Wall – 537 Faces, který připravili mladí studenti grafické školy ve spolupráci s Gabrielem Vachem 
a Elpidou, získává podporu Nadace O2 v rámci projektu Think big. Ve spolupráci s MHMP připravujeme 
zahradnický projekt Senioři pro Prahu. Jiří Hrabě a Jan Bartoš pořizují na Sázavě rozhovor a fotografie 
s  Pavlem Kohoutem. Na webu Elpidy vyhlašujeme výběrové řízení na pozici vedoucího Linky seniorů. 

září
Realizace projektu Senioři pro Prahu za účasti primátora Svobody a médií. Zpráva se objevuje ve zpra-
vodajství ČT a TV Metropol, se kterou navazujeme dlouhodobou spolupráci. Vychází Vital plus na titulu 
se spisovatelem Pavlem Kohoutem. Poprvé běžíme 10 km v rámci Prague Internatitonal Marathon – 
za  Elpidu! Centrum Elpida se účastní veletrhu neziskových organizací pořádaného MČ Prahy 5.  
Vernisáž výstavy Tvořivé pátky - tři léta působení umělkyně Věry Boudníkové-Špánové v rámci výtvar-
ných dílen v Centru Elpida. Nový kurz španělského jazyka zaměřený na reálie Latinské Ameriky s lektor-
kou Zuzanou Hock. Dobrovolníci z GSK pomáhají s mytím oken, instalací výstavy tapisérií a úklidem 
před Elpidou. Elpida se prezentuje na prvním ročníku veletrhu Senior Praha na Výstavišti. 

říjen
Začíná realizace mezigeneračního projektu The Wall – 537 Faces na zdi před Elpidou. Centrum Elpida 
se účastní celorepublikového projektu Rotopedtours a Pěškotours organizovaného Národní sítí pod-
pory zdraví. Generální úklid, malování v Centru Elpida a foyer  s dobrovolníky z O2. Česká policie před-
náší seniorům o zásadách bezpečnosti. Michal Horažďovský poskytuje rozhovor ČRo1 ke Dni seniorů, 
v TV Metropol představuje Linku seniorů. Týmová supervize vedoucích projektů. Alena Krásná před-
stavuje Linku seniorů na tiskové konferenci firmy Ipsen. Tým Linky seniorů na exkurzi v hospicu 
v  Čerčanech. Začínáme spolupracovat s dobrovolníky ze společnosti 3M – přednášky o cestování. 
Ukončeno výběrové řízení na vedoucího Linky seniorů s nástupem od 1. 1. 2012. Novou vedoucí se stala 
Alena Krásná. Redakční rada časopisu Vital plus.

listopad 
Propagace před začátkem Elpida tour (Plakáty podle návrhu Jaromíra Švejdíka a Ask designers 
v  Citylightech JCDecaux v Praze, Radio Wave, Radio 1, Radio Rockzone, regionální noviny aj.).  
30. listopadu se uskutečnil první koncert v Paláci Akropolis. Dokončen grafický návrh nového webu 
Elpidy, začínáme pracovat na redakčním systému. Zdena Nepilová a básník František Novotný jsou 
hosté pravidelného pořadu Karla Tejkala v Centru Elpida. Rodilý mluvčí Sven Christian Kasper začíná 
v Centru Elpida vyučovat němčinu. 

prosinec
Elpida Tour  pokračuje ve složení Jaromír Švejdík, Dušan Neuwerth, Please The Trees a sbor Elpida 
úspěšnými koncerty v Pardubicích (Divadlo 29) a Českých Budějovicích (Kredance). V rámci tour 
pořádáme besedu  pro seniory Stoletá křídla Pardubic v Městské knihovně v Pardubicích. V Centru 
Elpida probíhá vernisáž fotografické výstavy Daniela Šperla Všední Slavnosti. Klienti Centra zkouší s lek-
torem Pavlem Márou ze společnosti Apple multimediální tablet iPad. Zájem o školení několikanásobně 
překračuje prostorové možnosti učebny. Otevíráme patnáctou skupinu kurzu angličtiny – nikdy předtím 
tolik skupin najednou nebylo. Dobrovolnice ze společnosti GSK MUDr. Vlasta Trojanová přednáší 
v   Elpidě o nemocech pohybového aparátu. Vzniká kolekce vinylových desek Vinyl café Elpida. 
Proběhl vánoční večírek.ka
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PR manager 
Jiří Hrabě
jiri.hrabe@elpida.cz 
www.elpida.cz

Elpida v roce 2011 prošla výraznou vizuální 
změnou – máme nové logo, grafický styl 
i  webové stránky. PR se v roce 2011 neslo v 
duchu kampaně Mluvme o stáří: Nech mou 
babičku na pokoji! za pozitivní vnímání stáří, 
kterou jsme s podporou Nadace O2 spustili již 
v roce 2010. V rámci kampaně se nám podařilo 
upozornit na téma stáří netradičním propoje-
ním pěveckého sboru seniorů Elpida a mladé 
rockové kapely Please The Trees. Na propaga-
ci koncertů jsme spolupracovali s Českou tele-
vizí, Českým rozhlasem, regionálními deníky, 
radničními novinami jednotlivých měst, 
rádiem Wave, Radiem 1, radiem RockZone 
a  televizí Metropol. Na hudební vystoupení 
jsme upozorňovali i formou plakátu, který 
vycházel z  výtvarného návrhu Jaromíra 
Švejdíka a grafického studia Ask Designers. 
Vizuály plakátu se díky spolupráci s MHMP 
dostaly i na Citylighty v Praze, do regionů jsme 
je distri buovali ve spolupráci s hudebními 
kluby, kde koncerty probíhaly.  

Vedoucí jednotlivých projektů (Linka seniorů, 
Centrum Elpida, časopis Vital plus, kampaň) 
byli pravidelně zváni do odborných i veřejných 
diskuzí a médií. Na propagaci programu Centra 
Elpida jsme začali úzce spolupracovat s rad-
ničními novinami Prahy 4 – Tučňákem, s Klíčem 
na Praze 11 a s Novinami Prahy 2. Aktivity Centra 
Elpida se několikrát objevily i v reportážích 
České televize v pořadu Barvy života, ale také 
v  publicistickém Fokusu na ČT24, který se 
věnoval výzvám stáří. S televizí Metropol jsme 
navázali dlouhodobou spolupráci, kdy do 
pořadu Na vrcholu chodíme každý týden před-
stavovat novinky z Elpidy. 

Spolupracovali jsme také s magazíny (časopis 
Květy, Respekt, Blesk pro ženy) a deníky (MF 
Dnes, Lidové noviny). V MF Dnes např. vyšla 
reportáž o módní přehlídce E. daniely, na které 
jako modelka předváděla modely jedna-
osmdesátiletá Eva Vojtová, herečka a jedna 
z  „babiček“ kampaně Mluvme o stáří. O stáří 
jsme psali i do časopisu Můžeš nebo na blog na 
ihned.cz. Jsme přesvědčeni, že naše PR v roce 
2011 přispělo k zvýšenému zájmu médií o téma 
stáří a že jsme jej dokázali komunikovat v pozi-
tivním a pravdivém světle. 
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Díky Nadaci O2 byl od samého 
začátku výrazně medializován 
projekt The Wall – 537 Faces.

V rámci kampaně se nám podařilo 
upozornit na téma stáří netradičním 
propojením pěveckého sboru 
seniorů Elpida a mladé rockové 
kapely Please The Trees.

Mediální partneři

Hlavní partner

Partneři

Nech mého 
dědečka 

Na pokoji!

Iva Pazderková
herečka

Nesnáším diskriminaci starých lidí. A ty?

Připoj se k mezigenerační diskuzi na www.mluvmeostari.cz



Správní rada k 31. 3. 2012
MUDr. Martina Dosedělová –  
předsedkyně správní rady
PhDr. Marie Hakenová
Mgr. Miroslava Frýdecká
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.  
prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Mgr. Jaroslav Hořejší

Dozorčí rada k 31. 3. 2012
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Mgr. Jiří Slavíček
Ing. Miloš Veselý

Mgr. Jiří Hrabě – PR manager a šéfredaktor Vital plus Ing. Bronislava Hilliová – ředitelkaBcA. Alena Krásná – vedoucí Linky seniorů Mgr., BcA. Jan Bartoš – vedoucí Centra Elpida
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eDěkujeme všem organizacím i jednotlivcům, kteří se přímo podíleli na 

našich projektech. Děkujeme všem zaměstnancům a spolupracovníkům 

za osobní nasazení a přístup. Děkujeme dárcům, sponzorům, příznivcům 

a spolupracujícím organizacím. Děkujeme 1313 čtenářům Vitalu plus, kteří 

časopis podpořili celkovou částkou 213 573 Kč. Děkujeme zaměstnancům 

společnosti GlaxoSmithKline za sbírku na podporu provozu Centra Elpida 

ve výši 39 107 Kč. Děkujeme společnosti KS Klima, a.s. za finanční dar ve 

výši 15 000 Kč na podporu Centra Elpida. Děkujeme CZ MARUTO, s.r.o. 

za tiskárnu Konica Minolta v hodnotě 1500 Kč.

Elpida, o.p.s.     Na Strži 40, Praha 4      IČ 279 48 706      Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 515 Tiráž        Editor  Elpida, o.p.s.        Fotografie  Jan Bartoš        Grafický design  Ask designers, Markéta Cole        Písmo Omnes, Darden Studio        Tisk Tiskárna Daniel

Za finanční podporu v roce 2011 chceme obzvláště poděkovat 



elpida     
Mluvme 
o stáří: 
Nech mou 
babičku 
na pokoji!

Vedoucí projektu 
Ing. Bronislava Hilliová
brona.hilliova@elpida.cz 

Tímto projektem jsme se aktivně připojili k iniciativám  
Evropského roku 2012, který je věnován Aktivnímu stárnutí 
a mezigenerační solidaritě. 

Mediální partneři

Hlavní partner

Partneři

Václav Havelka
hudebník

Nesnáším diskriminaci starých lidí. A ty?Připoj se k mezigenerační diskuzi na www.mluvmeostari.cz

Nech mého 
dědečka 

Na pokoji!
Vstupenky zakoupíte v síti

Zakoupením vstupenky podpoříte Elpidu o.p.s. a její programy pro seniory.

Turné je součástí kampaně proti diskriminaci seniorů www.mluvmeostari.cz. 

Koncert se koná pod záštitou primátora hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, 

CSc. a radního pro sociální oblast Petra Dolínka.

Elpida  Tour 
 20 1 1
 2012

Je jisté, že jsme někdy byli?

Anebo že jsme byli včas?

Do jakých desek jsme to ryli

obrazy černé pod obraz?

Zbyněk Hejda, 

Valse Melancolique

Please The Trees
Jaromír 99 
a Dušan Neuwerth
VJ Clad    sbor Elpida

30. 11. 2011    
Palác Akropolis
Praha 

7. 12. 2011    
Divadlo 29
Pardubice 

14. 12. 2011    
Kredance
České Budějovice 

18. 1. 2012    
Jazz Tibet Club 
Olomouc 

25. 1. 2012    
Fléda
Brno 

3. 2. 2012    
Klicperovo divadlo
Hradec Králové

Partneři
Mediální partneři



„Pokud měl koncert naznačit cesty 
vedoucí k lámání mezigeneračních 
bariér, splnil to mírou vrchovatou.  
Hlasy sboru prostupovaly písněmi 
Please The Trees až neskutečně 
přirozeně a beze stopy jakékoliv křeče. 
Návštěvníci přijímali nezvyklé spojení 
sboru seniorů a rockové kapely více 
než vstřícně,“ napsali o koncertu.

Mluvme o stáří: 
Nech mou 
babičku na pokoji!

Na začátku byly fotky, na konci velký mezigenerační projekt.

Partneři projektu

Jak to začalo?
Celospolečenská kampaň Mluvme o stáří: Nech mou babičku 
na  pokoji! za pozitivní vnímání stáří odstartovala na podzim 2010 
sérií vizuálů, na kterých jsou mladí čeští umělci Jana Plodková, 
Iva  Pazderková, Petr Vaněk a Václav Havelka se svými prarodiči. 
Plakáty bylo možné vidět ve vlacích a na nádražích v celé republice, 
v tramvajích a na bigboardech v Praze. Kampaň vzbudila velký medi-
ální zájem a hned od počátku začala naplňovat svůj základní cíl – 
mluvilo se o stáří, i jinak než v negativních souvislostech. 

Co bylo dál? 
Jednou z tváří kampaně je Václav Havelka, frontman kapely  Please 
The Trees, a proto přirozeně vznikl nápad na společný koncert 
kapely a sboru seniorů. Hledali jsme sbormistryni a měli šťastnou 
ruku � Zuzana Seibertová, 23letá studentka operního zpěvu, se 
do  práce pustila s vervou. Oslovili jsme naše klienty s nabídkou 
zazpí  vat si na koncertu a společně  sestavili  sbor Elpida, složený 
z  20 zpěvaček. Rocková hudba a anglické texty byly pro dámy 
ze sboru velkou výzvu, kterou ale přijaly a mnohonásobně překonaly. 

Benefiční koncert pro Elpidu se konal 10. 2. 2011 v kostele sv. Šimona  
a Judy v Praze. Program otevřel Jaromír99, vzácným hostem byl 
Pavel Bobek, který si s Please The Trees a sborem Elpida zazpíval tři 
písničky. Závěr patřil kapele Please The Trees v doprovodu sboru. 
Poprvé a naposledy si se sborem veřejně zazpívali i pracovníci 
Elpidy a Nadace O2. 

Nadšené reakce publika nás přesvědčily, že i takový koncert 
může být cestou k pozitivnímu vnímání seniorů a stáří a naplňo-
vat poslání kampaně. Přirozeně jsme začali přemýšlet o dalších 
koncertech v hudebních klubech mimo Prahu a naplánovali tak 
Elpida tour 2011/2012. 

Elpida Tour
Please The Trees, Jaromír 99, Dušan Neuwerth, sbor  Elpida 
a projekce fotografií Jana Bartoše. Výtvarný návrh plakátu, který 
turné provází, připravil Jaromír Švejdík, graficky ho zpracovalo 
studio Ask designers. V  listopadu a prosinci hrajeme v Praze 
(Palác Akropolis), v  Pardubicích (Divadlo 29) a v Českých 
Budějovicích (Kredance).  Na koncertech zní píseň Půlnoční, 
v  době, kdy její popularita graduje. V podání autora písně 
Jaromíra Švejdíka a sboru Elpida je to pro dámy naprosto  
neuvěřitelný zážitek. 
Skladby Please The Trees, kterými koncerty vrcholí, sbor zvládal 
koncert od koncertu lépe, zpěvačky se postupně uvolňují, tančí. 
Stáří je na pódiu přítomné, ale věk najednou nehraje žádnou roli. 
Euforie na podiu i pod ním je obrovská. 
Zpívání, vystupování a pozitivní zpětná vazba má pro dámy ze 
sboru obrovský význam. Většina z nich žije sama a sbor je pro ně 
životní náplní. Mění své zvyky i názor na mladší generaci.

Celý projekt roste daleko za hranice našich původních oče-
kávání.  Stal se během roku 2011 svébytnou a plnohodnotnou 
hudební událostí, která nese myšlenku naší kampaně  
a přirozenou formou ji předává širokému publiku. 

A plány na rok 2012?
Účast na velkých letních hudebních festivalech (United Islands 
of Prague, Rock for People, Colours of Ostrava, Open Air festival 
a další), nahrávka dvou autorských písní a videoklipů pro pre-
zentaci v rádiích a televizích. Předpokládáme další koncertní 
vystoupení, budeme usilovat o prezentaci na zavedených kul-
turních a společenských událostech a šířit tak dál myšlenku 
pozitivního vnímání stáří. 





Typy kontaktů

Hovor (včetně podaných informací a mail.poradenství) 6377
Profesní kontakt 903
Mlčení 968
Testovací 12343
Zazvonění, zavěšení, omyl 6506
Hovor za účelem sex. uspokojení 103
Zneužití 1117

Celkem 28317

Problematika hovorů  (v %)

   Osamělost 20
   Vztah rodičů a dětí 10
   Rodinná 25
   Týrání a domácí násilí 2
   Úmrtí blízké osoby 3
   Sebevražedná tématika 2
   Zdravotní 17
   Právní 18
   Náhlá traumatizující událost 3

Poměr mužů a žen (v %)

   Muži 24
   Ženy 76

statistika 
kontaktů 2011 Podpořte Linku seniorů

Číslo transparentního účtu 
u  Raiffeisenbank, a.s.: 

2838425028/5500
DMS LINKASENIORU 

na číslo 87 777. 
Cena dárcovské SMS je 30 Kč, 

Linka seniorů obdrží 27 Kč

elpida     
Linka 
seniorů



Za devět let existence Linky seniorů se její pracovníci setkávají i s takto nalé-
havými příběhy. Jsme svobodní a můžeme sami rozhodovat takřka o všem, 
proto je stále aktuálnější hluboká otázka práva vzít si vlastní život. A protože 
naše linkařská práce je také zrcadlem skutečnosti, volají na linku často lidé, 
kteří se již rozhodli: „Chci se zabít, poraďte mi, jak na to.” 

Volají s těžkými otázkami, které nemohou položit nikomu ze svých blízkých. 
Téma smrti nepatří k obvyklým tématům, která probíráme u nedělního 
oběda, je to ale téma, kterým bychom se měli zabývat. Naše populace 
stárne, a tak jsme na lince stále častěji svědky umírání blízkých, dlouhole-
tých partnerů, jsme při rozpadu pevných manželských vztahů. 

Staří lidé často volají naprosto bezradní, neboť jim odešel ten, kdo byl 
středo bodem jejich života, mostem mezi jejich životem a společností. Kde 
mají nyní hledat podporu, která byla tak samozřejmou součástí jejich 
života? Jak mají žít sami? Celý život žili pro něj, pro ni, pro rodinu, žít jen tak 
pro sebe neumí. Někdy také vyplouvají na povrch neutěšené vztahy 
v  rodině. Děti svým rodičům nejsou oporou, neoplácí jim péči, odříkání 
a pomoc, kterou od nich dostaly.

V těchto těžkých chvílích je pomoc nablízku  — pracovník Linky seniorů na 
telefonním čísle 800 200 007. Je připraven naslouchat, vytvořit důvěrné 
a bezpečné prostředí, kde je možné mluvit i o těch nejniternějších věcech, 
o samotě, smutku, ztrátě a beznaději.

Kromě toho je hovor podporou v současném životě, hledáním možných 
cest, které se v rámci tohoto lidského setkání najednou objevují. Většinou 
však při hovoru prosvítá naděje žít dál a Linka seniorů je jednoznačně 
na straně života.

Linka seniorů

„Promiňte, že volám. Já dnes vůbec 
nevím, co mám dělat…“ říká žena, 
jako by byla už od všeho odtržená.  
„Víte, před šesti měsíci jsem přišla domů, 
našla manžela… oběsil se. Všechno pro 
mě ztratilo smysl, chci za ním, ale mám 
takový strach to udělat sama…“

Vedoucí projektu  
BcA. Alena Krásná
alena.krasna@elpida.cz 
e-mailová poradna
linkasenioru@elpida.cz 

Za podporu Linky seniorů děkujeme

Hlavní partner:                            Partneři:

Linka seniorů 800 200 007 
je bezplatná a anonymní 
telefonická služba pro seniory, 
osoby o seniory pečující a osoby 
v krizi. Je k dispozici volajícím 
z celé České republiky, každý 
pracovní den a během 
vánočních svátků od 8.00 
do 20.00 h.
V letech 2002 – 2011 se na Linku 
seniorů dovolalo více než sto 
třicet tisíc volajících.
Linka seniorů je v první řadě tzv. 
linkou důvěry, telefonní službou 
nabízející bezpečné sdílení 
všech trápení a těžkostí. Kromě 
tématu samoty a smrti se také 
věnuje problematice kriminality, 
zadlužení a exekucí. Nedílnou 
součástí života našich volajících 
je také zdraví, obtíže s ubýváním 
fyzických sil a stárnutím. 





elpida     
Centrum
Elpida

 Centrum Elpida                Každý všední den od 8.30 do 17.00 hodin                Na Strži 40, 140 00 Praha 4                T 272 701 335                info@elpida.cz                www.elpida.cz 

Vedoucí projektu 
Mgr., BcA. Jan Bartoš
jan.bartos@elpida.cz 

  
 počet počet
 kurzů absolventů
  
Počítačové Kurzy 99 663
Fotografické kurzy 18 91
Jazykové kurzy    
AJ 109 664
ŠJ 8 43
NJ 13 78
Trénink paměti 72 186
Grafologie 21 125
Zpívání 22 142
Pohybové kurzy    
Kondiční 66 289
Chi-kung 10 63
Jóga 10 58
Tanec pro radost 16 55
Taneční 3 93
Výtvarné kurzy    
Tvořivé pátky 11 62
Výtvarné dílny 10 60
Pobytové kurzy 11 55
Přednášky, výstavy, besedy 49 538
Poradny    
Právní 65 65
Sociální 1 1
Individuální 70 70
Tváří v tvář 8 8
Počítačová 20 93

Celkem  712 3502

návštěvnost 
v Centru Elpida 2011

Podpořte Centrum Elpida
Číslo transparentního účtu 

u  Raiffeisenbank, a.s.: 
2838425028/5500

DMS ELPIDA na číslo 87 777. 
Cena dárcovské SMS je 30 Kč, 

Elpida obdrží 27 Kč



Centrum Elpida je moderní vzdělávací a kulturní centrum s celo-
pražskou působností. Seniorům nabízíme počítačové, jazykové 
a fotografické kurzy, přednášky, poradny, tréninky paměti 
a pohybové aktivity. 

Rok 2011 byl pro Centrum Elpida rokem změny. S novým vedením 
přišla do Centra dynamičtější atmosféra, široká nabídka provozova-
ných aktivit a otevřená komunikace s klienty, s nepsaným pravidlem, 
že věk by neměl být rozhodujícím faktorem pro aktivní pří-
stup k životu. Seniorští návštěvníci oceňují, že se o ně organizačně 
i   dramaturgicky stará mladý tým a mnoho pozitivních zpětných 
vazeb nás utvrzuje v tom, že nastoupený směr je správný.

Projektem The Wall – 537 Faces  se Centrum Elpida již s předsti-
hem přihlásilo k roku 2012 –  Evropskému roku aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity.  V tomto mezigeneračním projektu se -
nioři a mladí umělci společně vytváří street-artové dílo na zdi v parku 
před Centrem Elpida. Cílem projektu je upozornit českou veřejnost 
na přínos seniorů pro společnost, pozměnit pohled seniorů na 
street-art a rozvíjet přirozený mezigenerační dialog.

V roce 2011 jsme začali vyučovat počítačovou gramotnost podle 
upravených osnov. Vznikl 30hodinový kurz Počítačová Akademie 
Elpida, po jehož absolvování se senioři stávají nezávislými a samo-
statnými uživateli PC. Nabídku kurzů neustále rozšiřujeme 
a  měníme, aby odpovídala nejnovějším trendům ve výuce  
počítačové gramotnosti  cílové skupiny 55+. 

Učíme podle vlastní učebnice, kterou klienti dostávají zdarma 
ke kurzu pro začátečníky. Po absolvování Akademie si klienti vybírají 
ze specializovaných kurzů zaměřených na praktické ovládnutí  
internetu (Internet PRAKTIK), sociální sítě Facebook, Skype 
(Komunikace po síti) nebo na kancelářské aplikace (Kancelář).

Rozšířili jsme také výuku digitální fotografie. V nové Fotografické 
Akademii Elpida, učíme klienty pracovat v kvalitním programu 
ZONER PHOTO STUDIO. Do osnov jsme rovněž zařadili nový inter-
aktivní kurz Jak fotografovat  a Fotoprocházky - unikátní kulturně 
vzdělávací akce propojující odbornou přednášku, vlastní tvůrčí akti-
vitu účastníků a nejpřirozenější pohyb člověka – chůzi.

Vyšli jsme vstříc stoupajícímu zájmu o jazykové kurzy, zvýšili jsme 
počet jazykových skupin, omladili lektorský tým. Důraz klademe na 
konverzaci a schopnost používat cizí jazyk v běžných, každoden-

Centrum Elpida
„Jsem vděčná inspirátorům – Elpidě 
vůbec, za kurz počítačů, neboť mi to 
umožnilo stát se alespoň trochu 
‚člověkem 21. století‘. Srdečný dík.“  
Hana Svobodová, 23. 6. 2011

V roce 2011 jsme se začali 
profilovat jako moderní 
vzdělávací instituce 
komunitního charakteru 
pro cílovou skupinu 50+ 
a seniory. Vytváříme pro 
ně takový program, který je 
podporuje v samostatnosti, 
nezávislosti a dodává jim 
sebevědomí z vlastní aktivity 
a tvůrčího přístupu k životu.  
Centrum Elpida je 
jedinečným místem na 
seniorské mapě Prahy a naší 
snahou je, aby se k nám 
seniorští návštěvníci 
opakovaně vraceli, čerpali 
zde nejen nové znalosti, 
ale navazovali i nová 
přátelství.  Věříme, že stáří 
je stav mysli. I seniorský věk 
může být stejně hezkou 
a naplněnou životní etapou 
jako mládí a střední věk. 

ních situacích. Některé kurzy začali učit rodilí mluvčí hovořící 
česky, kurzy jsou tak obohaceny o kulturní a společenské reálie 
dané země. Zcela novým formátem jsou otevřené konverzační 
skupiny, do kterých mohou klienti chodit i nahodile, podle  
svých časových možností, bez závazku přihlášení na celý kurz  
— Na slovíčko s Angličanem. 

Přednášky jsme začali přehledně řadit do tématických cyklů na 
základě zájmu klientů. Přednášky se konají vždy ve stejný den 
a  čas. Povídání o Praze je věnováno dějinám a architektuře 
staré Prahy, hledání souvislostí mezi historií a městem. Řada 
přednášek Poznej svět přivádí do Centra Elpida zkušené cesto-
vatele vyprávějící klientům o zajímavých cestách za poznáním 
zemí všech kontinentů. Tradičně i netradičně o evropské i alter-
nativní medicíně pojednávají přednášky z cyklu Zdraví. Všechny 
pěstitele a milovníky květeny oslovujeme sérií Zahradníkův rok 
— praktické rady a tipy pro daný měsíc. Pro muže jsme založili 
Šachový klub, ve kterém začátečníkům i mírně pokročilým pře-
dávají svoje zkušenosti bývalí velmistři a špičkoví hráči (Květa 
Eretová, Josef Maršálek). Šachový klub je otevřen i pro seniory 
s vnoučaty. 

Kulturní události jsme rovněž začali pořádat v pravidelných inter-
valech. Největší divácký zájem vzbudil nový pořad Karla Tejkala 
„Osobnosti, které jsem za půlstoletí v rozhlase potkal…“ 
Český novinář, redaktor a moderátor českého rozhlasu Karel 
Tejkal zve na besedy významné osobnosti českého společen-
ského a kulturního života. V roce 2011 jsme uvedli besedu např. 
s  Věrou Čáslavskou, Karlem Weinlichem, básníkem Františkem 
Novotným a Zdenou Nepilovou, Ladislavem Kořánem. V lednu 
2012 bude hostem Centra novinář Jan Petránek.

Z lobby a kavárny jsme vytvořili výstavní prostor nazvaný 
Galerie  E, ve kterém prezentujeme současné české  umělce 
(Lubomír Kotek, Daniel Šperl)  nebo výtvarně řemeslné výrobky 
našich  dílen (TVOŘIVÉ PÁTKY — tři léta působení umělkyně  
Věry Boudníkové Špánové).

Rozšíření nabídky se týká i pohybových aktivit. Nově klienti 
v Centru Elpida cvičí jógu a chi-kung. 

V roce 2012 připravujeme kurzy francoužštiny, češtiny pro cizin-
ce, finanční gramotnosti a počítačové grafiky pro začátečníky. 
Zároveň chystáme rozšíření prostor pro výuku jazyků. 

Za podporu Centra Elpida děkujeme
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Číslo transparentního účtu 

u Raiffeisenbank, a.s.: 
2838425028/5500

DMS ELPIDA na číslo 87 777.  
Cena SMS je 30 Kč, Elpida obdrží 27 Kč. 

Můžete přispívat i pravidelně každý 
měsíc po dobu jednoho roku. 

Stačí odeslat SMS ve tvaru 
DMS ROK ELPIDA na číslo 87 777 

a každý měsíc vám bude automaticky 
odečtena částka 30 Kč. 

Šéfredaktor 
Mgr. Jiří Hrabě
jiri.hrabe@elpida.cz  

Redakční rada  Jiří Hrabě, Jan Bartoš, Gabriela Kopecká, Lenka 
Petrášová, Petr Hora-Hořejš, Karel Tejkal.

Fotografie  Jan Bartoš

Grafické zpracování a layout  Gabriela Kopecká

Spolupracovníci redakce Jan Petránek, Markéta Hejkalová, 
Olga Walló, Jaroslav Rudiš, Rudolf Křesťan, Antonín Bajaja,  
Jáchym Topol, Ivan Klíma, Zdeněk Mahler, Jana Šrámková,  
Joachim Dvořák, Jakub Chrobák, Jiřina Šiklová, Lucie Vidovićová, 
Zuzana Vanerová, Alena Krásná, Klára Gramppová Janečková, 
Zdena Tomášová, Miroslava Hejnová, Sylva Poláková, Čirina, 
Dalibor Nesnídal, Kamil Kalina, Michal Broža, Jitka Suchá. 



Vital plus v roce 2011 sílil zevnitř. Do redak-
čního týmu jsme přivítali komentátora 
a  novináře Jana Petránka, fejetonistu 
Rudolfa Křesťana a socioložku Lucii 
Vidovićovou. Zavedli jsme novou rubriku – 
anketu, kde se ptáme na jednu společnou 
otázku čtyř známých osobností. Výraznou 
proměnou prošla kulturní rubrika, kam své 
autorské postřehy o tom, jak prožívají čtení 
a psaní, píší přední čeští spisovatelé. Vital 
plus je dnes zcela výjimečný společenský 
časopis, který nemá v České republice 
obdoby. Vnímají ho tak osobnosti, které 
oslovujeme k rozhovorům, i samotní čte-
náři. Hrdě můžeme říct, že Vital plus je dnes 
nejčtenějším časopisem pro seniory u nás. 
Čtou jej však i lidé o generaci dvě mladší, 
a  to nás naplňuje optimismem i dobrým 
pocitem, že přinášíme informace a počte-
ní, které spojují generace.

V roce 2011 časopis podpořilo 1313 čtenářů 
celkovou částkou 213 573 Kč, nejvyšší v his-
torii. I díky nim jsme mohli opět vydat čtyři 
čísla, která se dostala zas k  o něco většímu 
počtu čtenářů. Řada z nich se aktivně zapo-
juje do jeho distribuce i tvorby obsahu.

K rozhovoru se v roce 2011 s námi sešli  
zpěvačka a herečka Jitka Molavcová,  
profesor Zdeněk Dienstbier, básník 
Zbyněk Hejda, atletka Věra Čáslavská, 
spisovatelka Markéta Hejkalová, malíř 
Pavel Brázda, spisovatel Pavel Kohout, 
ekolog Mojmír Vlašín, hudební skladatel 
Ilja Hurník, imunoložka Blanka Říhová 
a rozhlasový režisér Karel Weinlich. 

V roce 2012 bychom chtěli posílit autorský 
tým o další osobnosti české žurnalistiky, 
které u nás mají možnost publikovat 
své  texty o stáří, jež v jejich domovských  
mé diích nedostávají prostor. 

časopis Vital plus
Vážený příteli,

děkuji opět za zaslání posledního 
Vitalu. Cítím, že se stále zlepšujete 
a věřím, že se časopis líbí více a více. 
Mně definitivně. Karel Tejkal 
se tentokráte vytáhl s těžkým 
kalibrem, Věrou Čáslavskou! Věra 
byla fantastická, tak jako Karel 
i fotograf Jan Bartoš! Máte kolem 
sebe vynikající profesionály. Petr 
Hořejš opět vynikl svým pohledem 
do minulosti a Honza Petránek mne 
úplně přivedl do stavu beztíže svým 
fantastickým článkem o vesmíru 
a jeho pohledem, jak se na tento 
finančně nesmírně nákladný 
mezinárodní projekt dívat bez 
přemýšlení o vyhazování peněz, 
které by svět mohl potřebovat jinde! 
A pochopitelně všechny ostatní 
články – myslím, že bez výjimky, Vás 
opravňují být hrdým na Váš časopis 
i Vaše – všechny – spolupracovníky! 
Gratuluji a srdečně zdravím, 
Ladislav Kořán, Kalifornie, 27. 6. 2011.

(z dopisu šéfredaktorovi Jiřímu Hrabě)

Za podporu časopisu děkujeme

Propojování generací byla pro Vital plus výzva roku 
2011, kdy jsme oslovili ke spolupráci i mladé začína-
jící autory, spisovatele a další osobnosti kulturního 
života. V několika rubrikách jsme i názor staršího 
a mladšího postavili vedle sebe, aby se ukázala 
různorodost či stejnost generačních názorů. 
Cíl byl jediný: nabídnout seniorům širší a pestřejší 
pohled na současnost. 

Pavel Kohout Vital plus 3/2011 Věra Čáslavská  Vital plus 2/2011
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náklady na projekty v tis. Kč 
 

Centrum Elpida 2  2 17

Linka seniorů 3 170

Časopis Vital plus 1  841

Kampaň Mluvme o stáří 255

Celkem 7 483

   

 přehled rozsahu výnosů 
v členění dle zdrojů v tis. Kč  
   

Kurzovné  618

Otištěná reklama v časopisu Vital plus 880

Tržby z prodeje knihy Školička internetu 45

Dotace z veřejných zdrojů 1 973

Dary 3  1 4 1

Ostatní (aktivace, pronájmy) 165

Celkem 6 822

   

přehled dárců 
(peněžní i nepeněžní dary) v tis. Kč  

   

GlaxoSmithKline, s.r.o. 330

Nadace O2 1 485

Nadace Charty 77 362

Nadační fond GSK 170

Ipsen Pharma 50

Výbor dobré vůle 200

Nadace Pangea 10

Telefonica O2, a.s. 55

Zaměstnanci GSK 39

Nadace Divoké husy 60

RWE 50

Fórum dárců 23

Drobní dárci fyzické osoby 307

Celkem 3 141

2. 4. 2012 

zpráva 
nezávislého auditora



rozvaha 
pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

výkaz zisku a ztráty
pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)
IČ 27948706
Název a sídlo účetní jednotky
Elpida, o. p. s.
Na Strži 1683/40
Praha 4, 140 00

Právní forma účetní jednotky  o. p. s.

Předmět podnikání  vzdělávání dospělých

ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)
IČ 27948706
Název a sídlo účetní jednotky
Elpida, o. p. s.
Na Strži 1683
Praha 4, 140 00

Právní forma účetní jednotky  o. p. s.

Předmět podnikání  vzdělávání dospělých

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Sestaveno dne: 23. 3. 2012

Osoba odpovědná za účetnictví ( jméno a podpis)
Ing. Hilliová

Osoba odpovědná za účetní závěrku ( jméno a podpis)
Ing. Petula, T 284688598

Podpisový záznam

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Sestaveno dne: 23. 3. 2012

Osoba odpovědná za účetnictví  ( jméno a podpis)
Ing. Hilliová

Osoba odpovědná za účetní závěrku ( jméno a podpis)
Ing. Petula, T 284688598

Podpisový záznam



20
příloha v účetní závěrce
 k 31. prosinci 2011

Opravné položky
OPS vykazuje k datu účetní závěrky opravné položky ke dvěma splatným pohledávkám v úhrnné výši 16 300 Kč. 
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje jsou ke konci roku 2011 vykázány ve výši  384 tis. Kč, jsou tvořeny vlastním jměním ve výši 1 045 tis. Kč a účetní ztrátou ve výši 661 tis. Kč. 
Závazky
a)  Přehled závazků z běžné činnosti

- dlouhodobé závazky                                 0  
- krátkodobé závazky                           86 tis. Kč

b)  Závazky kryté podle zástavního práva OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.
Daň z příjmů OPS nemá v roce 2011 daňovou povinnost, bylo využito ustanovení §20, odst. 7 ZDP, daňová úleva činí 56 430 Kč.
Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění Elpida vykazuje k 31. 12. 2011 závazky k PSSZ a ke zdravotním pojišťovnám v úhrnné výši 73 tis. Kč, které vznikly při zúčtování 
mezd za prosinec 2011 a byly uhrazeny začátkem roku 2012.
Vztah ke státnímu rozpočtu Závazky ke státnímu rozpočtu z titulu  zdanění zaměstnanců za prosinec 2011  ve výši 31 tis.  Kč byly uhrazeny v řádných termínech v lednu 2012. 
Dále je evidován závazek  z titulu DPH ve výši 17 tis. Kč.
Finanční leasing  OPS  k datu účetní závěrky nevykazuje.
Nepeněžité závazky a jiná plnění neuvedené v účetnictví OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

4. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty

Výnosy
Jsou tvořeny zejména peněžitými dary, provozními dotacemi, kurzovným od účastníků za absolvování školičky internetu a reklamou v časopisu. 
Osobní náklady
průměrný počet zaměstnanců 31, z toho hlavní pracovní poměr 2 pracovníci 
osobní náklady celkem 3 112 tis. Kč
z toho: 
odměny orgánům fondu 0 tis. Kč
sociální a zdrav. pojištění 652 tis. Kč
Správní náklady Správní náklady účetní jednotky činily 1 018 tis. Kč, na konci roku byly rozpuštěny do nákladů jednotlivých projektů.

5. Spřízněné osoby

Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům orgánů OPS (včetně plnění poskytnutých bývalým členům) OPS k datu četní závěrky nevykazuje.
Pohledávky vůči spřízněným osobám OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.
Závazky vůči spřízněným osobám OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

6. Významné položky, které jsou ve výkazech kompenzovány s jinými položkami

OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

7. Události mezi rozvahovým dnem a datem sestavení závěrky

Po rozvahovém dni nedošlo k podstatným událostem.

8. Přijaté dary

V roce 2011 přijala Elpida, o.p.s. dary, většinou v peněžní formě, v úhrnné výši 3 141 tis. Kč. Největšími dárci byli: 
Nadace O2 1 485 tis. Kč
GlaxoSmithKline, s.r.o.  330 tis. Kč
Nadační fond GSK 170 tis. Kč
Zaměstnanci  GSK 39 tis. Kč
Nadace Charty 77                                         362 tis. Kč
Telefonica O2, a.s.                                         55 tis. Kč
Ipsen Pharma                                         50 tis. Kč
Nadace Pangea                                                    10 tis Kč
Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové 200 tis. Kč
Nadace Divoké husy                                                 60 tis. Kč
RWE                                                                 50 tis. Kč
Fórum dárců                                                            23 tis. Kč

9. Daňová úleva ze zdaňovacího období roku 2010 Kč byla použita na financování hlavní činnosti v roce 2011.

10. Okamžik sestavení účetní závěrky je 23. 03. 2012
 

V Praze dne 23. 03 .2012, Ing. Bronislava Hilliová, ředitelka

Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva financí č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/91 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou 
vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

1. Obecné údaje o účetní jednotce

Název Elpida, o.p.s.
IČO 27948706
Sídlo Praha 4,  Na Strži 1683/40
Vznik a údaj o zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností  
Účetní jednotka vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností dne 24. srpna 2007, je zapsána do tohoto rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod 
oddílem O, vložkou 515.
Druh obecně prospěšných služeb
- Vzdělávání a podpora činnosti různých věkových a zájmových skupin obyvatel
- Osvětová činnost a organizování seminářů a školení
- Organizování pomoci sociálním skupinám ohrožených sociální exkluzí
-  Informační činnost v oblasti podpory občanské společnosti, zejména rozvoje kvality místní pospolitosti, solidarity sociálních skupin a solidarity generací, v tuzemsku 

i zahraničí
Statutární orgán Ing. Bronislava Hilliová, ředitelka
Správní rada
MUDr. Martina Dosedělová  - předsedkyně
Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
Doc.MUDr. Jan Bultas, CSc.
PhDr. Marie Ulrichová Hakenová
Mgr. Miroslava Frýdecká
Mgr. Jaroslav Hořejší
Dozorčí rada
Mgr. Jiří Slavíček
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Ing. Miloš Veselý
Zřizovatel Nadační fond GSK

2. Použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování

Dlouhodobý nehmotný majetek
a) Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovací ceně.
b) Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.
c) Bezplatně získaný dlouhodobý nehmotný majetek OPS neobdržela v roce 2011 dlouhodobý nehmotný majetek.
d)  Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek se účetně odepisuje po dobu stanovenou v interní směrnici
Dlouhodobý hmotný majetek
a) Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovací ceně zahrnující cenu pořízení a výdaje s pořízením související
b) Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.
c) Bezplatně získaný dlouhodobý hmotný majetek OPS obdržela v roce 2011 dlouhodobý hmotný majetek ve výši 77 tis. Kč.
d)  Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Dlouhodobý hmotný majetek se účetně odepisuje po dobu stanovenou v interní směrnici 
Zásoby
a) Nakupovaný materiál je oceňován v pořizovací ceně zahrnující cenu pořízení a výdaje s pořízením související
b) Pořízení zboží OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.
c) Zásoby pořízené bezplatně OPS nemá v účetnictví zachyceny bezplatně pořízené zásoby.
Pohledávky
Pohledávky jsou oceňovány nominálními hodnotami.
Krátkodobý finanční majetek
OPS k datu účetní závěrky vykazuje finanční prostředky v úhrnné výši 547 tis.Kč.
Závazky
Závazky jsou oceněny nominální hodnotou.

3. Doplňující informace k rozvaze

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Na účtech dlouhodobého hmotného majetku jsou zachyceny nakoupené předměty v pořizovací ceně přesahující 1 000 Kč a dále všechny darované předměty bez ohledu na 
výši ceny uvedené v darovací smlouvě. Všechny tyto předměty podléhají inventarizaci. 
Dlouhodobý finanční majetek
OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.
Pohledávky
a)  Přehled pohledávek 

- dlouhodobé pohledávky                                                 
- krátkodobé pohledávky                                             216 tis. Kč

b) Pohledávky kryté podle zástavního práva OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.
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Elpida o.p.s.
Na Strži 40
Praha 4
T 224 231 914
elpida@elpida.cz 
www.elpida.cz 

Linka seniorů
800 200 007
linkasenioru@elpida.cz 

Centrum Elpida
Na Strži 40
Praha 4
T 272 701 335
info@elpida.cz 

Vital plus
Na Strži 40
Praha 4
T 272 701 335
vitalplus@elpida.cz 
www.vitalplus.org 

ko
nt

ak
ty


