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Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na
Výstavišti v Praze Holešovicích první
ročník odborného veletrhu zaměřeného na péči o seniory Senior Praha.
Představilo se zde přes 90 vystavujících firem, sdružení a asociací z oblasti
péče o seniory a podařilo se tak vytvořit
platformu pro pravidelné setkávání výrobců, dodavatelů a poskytovatelů produktů a služeb z oboru péče o seniory
s koncovými uživateli.
Veletrh otevřeli: zleva: Ing. Jiří Vačkář, Ing. Jitka Šefránková, Ing. David Kafka

Slavnostního přestřižení pásky se ve
čtvrtek 8. 9. ráno zúčastnil Ing. Jiří
Vačkář, vrchní ředitel sekce regionální politiky MMR ČR, náměstek ministra
pro sociální a rodinnou politiku MPSV
ČR Ing. David Kafka a ředitelka veletrhu Ing. Jitka Šefránková. Krátce nato
proběhla na hlavním pódiu panelová
Slavnostní zahájení s pochodem mažoretek

diskuse pro veřejnost o chystaných reformách a jejich dopadu na kvalitu života seniorů v ČR za účasti již zmíněných
aktérů slavnostního zahájení, které doplnili dále Petr Dolínek, radní pro sociální oblast MHMP, Mgr. Jan Lorman,
ředitel o.s. ŽIVOT 90, Ing. Jiří Horecký,
MBA, prezident Asociace poskytovate-
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lů sociálních služeb ČR a PhDr. Jindřich
Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby.

důchodová politika a její vliv na každodenní život u nás, proměny výše penzí,
předpokládané vývojové trendy v sociální oblasti a mnoho dalších. Velmi podnětný byl seminář Senior a každodenní
právní problémy, kdy na otázky publika
z právní oblasti odpovídala JUDr. Biedermannová. Veliký ohlas diváků vzbudila i paní Zdena Landová z centra Elpida a její přednáška Grafologie prakticky,
úvod do trénování paměti nebo přednáška Ing. arch. Bešťákové z Fakulty
architektury ČVUT v Praze o možnostech bydlení seniorů a aktivním stárnutí
v komunitě. Zároveň byla pro návštěvníky k dispozici bezplatná poradenská
centra Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České alzheimerovské
společnosti, České asociace pečovatelské služby a v neposlední řadě Homeopatické lékařské asociace. Mnoho infor-

Významnou součástí prvního ročníku
veletrhu byl bohatý doprovodný program. Návštěvníci mohli vybírat z téměř třech desítek odborných přednášek. Mnoho posluchačů přilákal např.
ve čtvrtek dopoledne příspěvek Ing.
Jiřího Horeckého, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
s názvem Aktuální situace ve financování sociálních služeb v ČR. Před zaplněným přednáškovým sálem prezentovala možnosti homeopatické léčby MUDr.
Hana Váňová z Homeopatické lékařské
asociace a plno bylo i na přednášce
Jak se žije seniorům v České republice
Dr. Zdeňka Pernese, předsedy Rady
seniorů ČR. Tématem byla především
Květa Fialová při módní přehlídce
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každodenní losování o hodnotné ceny
v celkové hodnotě přes 90 000 korun.
Všechny výhry byly přítomným šťastným výhercům denně slavnostně předány na hlavním pódiu.

Hudební skupina Bran

mací mohli lidé získat také na stánku
občanského sdružení Život 90.
Ani kulturní část doprovodného programu nezůstala, co se diváckého zájmu týče, pozadu. Každý den návštěvníky veletrhu provázela četná vystoupení
známých interpretů těšící se velkému
zájmu publika, ať již šlo o hudební vystoupení různých žánrů, taneční vystoupení či zábavné a vzpomínkové pořady
hvězd televizních obrazovek. Zlatým
hřebem kulturního programu pak bylo

Šťastná výherkyně jedné z mnoha cen

Velmi atraktivní a úspěšnou aktivitou
byl i 10. ročník běžeckého závodu Seniorská míle, který tradičně pořádá generální partner veletrhu o.s. Život 90.
V hlavní kategorii od 60 let padl letitý
rekord míle. S novým časem 4:07 se
zapsal MUDr. Jan Pirk, jeden z našich
Vítěz závodu Seniorská míle MUDr. Jan Pirk
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předních kardiochirurgů. Nejstaršímu
účastníku závodu bylo 92 let.
Pozitivní zprávou je i skutečnost, že většina vystavovatelů i návštěvníků vyjádřila spokojenost s nabídkou informací
a služeb i s průběhem celého veletrhu.
V uplynulých třech zářijových dnech
roku 2011 byl učiněn první podstatný
krok k vytvoření tradice veletrhu zaměřeného na péči o seniory.

Účastníci Seniorské míle a čestný host Dana Zátopková

Hlasatelé v akci

Přemek Podlaha a jeho Receptář naruby

Saskia Burešová, Alexandr Hemala, Marie Tomsová

6

SENIOR PRAHA – v datech
Ročník:

první

Termín konání:

8.–10. 9. 2011, denně 10–18 hod.

Místo konání:

Výstaviště Praha Holešovice

Doprovodná akce:

Dny seniorů – 17. ročník

Záštita:

MPSV, MHMP – radní Petr Dolínek

Vstupné:

50,– Kč, držitelé průkazu ZTP a děti do 15 let zdarma

Nabídka veletrhu:
Nabídka vybavení a provozu domů sociální a zdravotní péče
Sociální a zdravotní služby
Zdravotnické potřeby a pomůcky
Péče o tělo, zdraví a krásu
Lázně, rehabilitace, rekondice
Volný čas, služby a výrobky pro snažší život seniorů
Bohatý odborný i kulturní program po celé tři dny akce
Bohemia Bigband

7
Statistická data:
Celkový počet vystavovatelů:

92.

Počet spoluvystavovatelů:

4.

Celková obsazená plocha:

920. m2

Plocha doprovodných aktivit:

320. m2

Venkovní aktivity:

300. m2

Počet návštěvníků:

4 218.

Ženský pěvecký sbor Život 90

Poradenská centra / Informační místa, projekty:
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR)
Česká alzheimerovská společnost (ČALS), Gerontologické centrum (GC)
Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS)
Rada seniorů ČR, Homeopatická lékařská asociace
ŽIVOT 90, o.s. – Dny seniorů
Prodej literatury
Výstava fotografií „Senioři (nejen) v Africe – zapomenutá generace“
Výstava prací ARTE dílny – vernisáž
Denně losování o hodnotné ceny
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Terapie přímo na stáncích využili nejen senioři

První nedočkaví návštěvníci
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Moderátor dne Eduard Hrubeš
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Módní přehlídka návrhářky Ivety Nedomové

Přednáška o současné legislativě a jejímu vztahu k seniorům

Těšíme se na viděnou
při příštím ročníku

