
X. LETNÍ SETKÁNÍ 

V pořadí desáté tradiční 

víkendové setkání odborné 

skupiny „Klub manažerek“ se 

uskutečnilo v tomto roce 

poslední víkend v květnu 29. – 

31. 5. 2015, tentokrát v Plzni, 

která je v roce 2015 Hlavním 

městem kultury. V roce 2015 

dle probíraného tématu AGE 

MANAGEMENT bylo zvoleno i 

místo, neboť jsme na oba 

víkendové dny přijali pozvání 

do mezigeneračního centra TOTEM – RDC, čímž se nám podařilo navázat na dubnové setkání v Praze.   

Přednáškám (a rovněž i nezbytným diskusím) byla věnována obě víkendová dopoledne. Účastníci 

ocenili pohled na danou problematiku z demografického hlediska, seznámili se s pojmem diverzita a 

vnímáním tohoto pojmu z pohledu společnosti a řízení firem vůbec. V neposlední řadě byla část 

nedělního dopoledne věnována i konkrétním příkladům z praxe včetně prováděného výzkumu a 

aktivitám i na celospolečenské úrovni. Byly probírány nejen pojmy jako strom života, stárnutí 

obyvatelstva, nástroje aktivní a pasívní politiky zaměstnanosti, diverzita, Evropská charta diverzity, 

ale i „efekt děravého potrubí“, ageismus, nástroj LEA (Lifelong Employability Assesment), Generation 

Gap. Daná témata byla v neformální atmosféře předmětem diskusí i během celého společného 

víkendu. Přenášky (a i následné diskuse) vedly renomované lektorky z Vysoké školy ekonomické 

v Praze a sdružení Byznys pro společnost - Martina Miskolczi a Miriam Zábrženská. Účastníci setkání 

ocenili jejich profesionální přístup.  

Sobotní odpoledne jsme měli příležitost se víceméně na vlastní oči přesvědčit, jak aktivity pořádané 

mezigeneračním centrem vypadají v praxi. Představení hudebních a tanečních souborů, cvičení, 

malování dětí, cvičení paměti, jarmark, sousedská posezení - vše v zeleni kolem sídla centra- to byl 

program, který centrum připravilo jako jedno z třinácti plzeňských pořádajících center tzv. 

Evropského dne sousedů.  



V pozdním sobotním odpoledni se nás ujala paní ředitelka, aby naší skupinu provedla po všech 

prostorách centra. Všichni byli překvapeni, co je možné: prostory jsou mnohoúčelové, neboť 

dispozice pro přestavbu staré budovy výměníkové stanice na Centrum navrhoval její vlastní tým. 

Přednášková místnost s podiem pro různá představení, jazyková učebna, místnost pro cvičení na 

koberci, vybavená tělocvična, výtvarná dílna, ale i velká kuchyň, kde se m.j. pečou zákusky pro 

kavárnu centra a učí se zde i vařit mládež z dětských domovů pod vedením zkušených kuchařek, zimní 

zahrada a navazující terasa s tzv. mezigenerační zahradou, kde se učí základy zahradničení děti 

z mateřské školy pod vedením zahradníků z nejstarší generace… a to je jen zlomek z výčtu zde 

pořádaných aktivit..!  

„Přijet, vidět a chtít se vracet! Vynikající lektorky, mezigenerační regionální dobrovolnické centrum 

TOTEM a jeho obdivuhodná „ředitelka snů“ se svým týmem, všudypřítomná pozitivní energie...“, toto 

byl dojem, který jsme si z Plzně všichni odváželi. Rozhodně je to zde to pravé místo, kterému patří 

Cena Rady kvality ČR za aplikaci Age managementu za rok 2014.  

 


