
Vážené delegátky,

vážení delegáti,

vážení hosté!

          V souladu s dokumenty Rady seniorů České republiky uzavírají krajské konference 

čtyřleté funkční období krajských rad.  Vzhledem k tomu, že naše krajská rada byla ustavena v
roce 2011, hodnotíme vlastně první, dosud jediné čtyřleté období naší činnosti.
          Přejděme tedy ke konkrétnímu zaměření a výsledkům práce krajské rady. Po získání
prvních zkušeností jsme dospěli k názoru, že bude správné se zaměřit na tyto oblasti:
- Angažovanost za oprávněné zájmy a potřeby seniorů.
- Právní poradenství.
- Mezigenerační solidarita.
- Zájmové volnočasové aktivity.
- Organizační výstavba rad seniorů.
- Kvalita práce krajské rady.
Uvedené oblasti nelze chápat jako vyhraněně oddělené, bezpochyby se prolínají. Určitě však vyjad-
řují poslání našeho sdružení, které je určené ve stanovách Rady, doprovodných dokumentech a prů-
běžně zadávaných úkolech.

1. K angažovanosti za oprávněné zájmy a potřeby seniorů.

           Zejména tato oblast činnosti rad seniorů se prolíná se všemi dalšími. Především souvisí 
s problematikou mezigenerační solidarity, právním poradenstvím i s vytvářením podmínek pro 
volnočasové aktivity.
         

           Naše sdružení je nestranickým a politicky nezávislým sdružením. To ovšem vůbec ne-

znamená, že bychom se neměli politicky angažovat. Svoje oprávněné zájmy a potřeby můžeme
totiž prosazovat jen politickými prostředky. Tedy prostřednictvím spolupráce s politickými subjek-
ty v zastupitelských orgánech, s konkrétními zastupiteli, s výkonnými státními orgány, petiční čin-
ností, svými stanovisky k seniorské problematice a je-li třeba, tak i účastí na protestních shromáž-
děních. Nejsou jiné legitimní a zákonem umožňující prostředky, jak svoje oprávněné požadavky
prosazovat. Ostatně, postupují tak všechny sociální a profesní skupiny, včetně státních zaměstnan-
ců. Oproti důchodcům navíc i stávkují nebo stávkou vyhrožují, dokonce stávkují i studenti. Toto
stanovisko vyjadřujeme proto, že i v našem kraji se objevily názory, a to i uvnitř seniorského hnu-
tí, že bychom měli být pouze tak zvaně „apolitičtí“. Byly dokonce i případy tak důsledné „apolitič-
nosti“, že důchodci se neuvěřitelně stavěli proti vlastním zájmům tím, že odmítali podpořit petici
za valorizaci důchodů. Je to neuvěřitelné, ale je tomu tak. Přejděme nyní ke konkrétním věcem. 
          Jak jsme se v této oblasti angažovali:

- Již v květnu 2011 jsme podpořili svým stanoviskem „Prohlášení Rady seniorů k současné politic-
   ké krizi“. Víme, kdo byl v té době u moci a jak se se seniory zacházelo.
- O rok později jsme podpořili petiční akci Rady za zachování valorizace důchodů, odstranění zas-
   tropování příjmů průběžného penzijního systému, odložení realizace tzv. druhého pilíře penzijní
   reformy a za urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení. Pod tuto petici jsme v kraji získali bě-
   hem krátké doby přes 1.640 podpisů.
- Oprávněné požadavky seniorů jsme podpořili svou účastí v dubnu 2012 na celostátní manifestaci,
   kterou organizovaly odbory. 
- V témže roce jsme měli své zástupce také na seniorské manifestaci v Praze i na akcích organizova-
   ných v Českých Budějovicích občanskými iniciativami proti asociální politice tehdejší vlády.
          Stěžejními akcemi v hodnoceném období byly volby do různých zastupitelských sborů.

Rada seniorů ČR zpravidla vydala doporučení k organizování tzv. kulatých stolů a zajištění masové
účasti seniorů ve volbách. V tomto směru jsme vždy Radu podpořili.
- Před krajskými volbami v roce 2012 jsme s pochopením představitelů kraje využili možnost usku-



   tečnit v zasedacím sále krajského zastupitelstva setkání s představiteli kandidujících politických
   stran. Na setkání byly zastoupeny ČSSD, Jihočeši 2012, KDU-ČSL, NS-LEV 21, ODS, SPOZ,
   Suverenita a TOP 09. 
- Tomuto shromáždění v témže sále předcházelo setkání seniorů s hejtmanem kraje u příležitosti
   Mezinárodního dne seniorů.
- Krátce po krajských volbách jsme dopisem schváleným jednomyslně na rozšířeném zasedání
   předsednictva, podpořili hejtmana našeho kraje za situace, kdy musel čelit nátlaku některých ne-
   zodpovědných politiků a pedagogů, v jejich snaze revidovat výsledky krajských voleb. Skuteč-
   nost, že byli k tomu zneužiti studenti a dokonce i děti, nás vedla k tomu, že nelze těmto věcem
   jenom přihlížet.
-  V podobné situaci jsme později většinovým rozhodnutím krajské rady podpořili také prezidenta
   republiky.
- V říjnu 2013 jsme uskutečnili setkání více než 50 seniorů s představiteli politických stran, které
   postavily své kandidátky do mimořádných parlamentních voleb. Účast přijali zástupci ČSSD,
   KSČM, SZ a politických hnutí ANO a ÚSVIT. 
- Po volbách jsme se v roce 2014 rozhodli uskutečnit setkání s poslankyněmi Vlastou Bohdalovou,
   Radkou Maxovou a Alenou Nohavovou.
- V témže roce jsme uskutečnili setkání 70 seniorů s poslancem Evropského parlamentu Richardem
   Falbrem.
-  V témže dni jsme se účastnili také setkání s kandidáty do Evropského parlamentu za hnutí ANO. 
- V říjnu 2014 jsme organizovali setkání s představiteli politických subjektů, které sestavily kandi-
   dátky do komunálních voleb v krajském městě. Účast přijali zástupci ANO 2011, ČESKÉ BUDĚ-
   JOVICE JISTOTA DOMOVA, DOMA v Budějcích, KDU-ČSL, KSČM a ODS. Poprvé jsme byli
   v zajišťování takovýchto setkání na dvou místech odmítnuti s odůvodněním, že se jedná o politic-
   kou akci.  
- V zajišťování výše uvedených akcí se obětavě angažoval především předseda naší rady, Václav
   Minařík.
          Nezastáváme názor, že naše výše uvedené aktivity mají zásadní vliv na uvedené subjekty

a jejich rozhodování. Ty často mnohé slíbí, ale pak na své sliby zapomínají. Nejvýrazněji je to vi-
dět porovnáním předvolebních slibů s konkrétní politikou parlamentních stran. Je však dobře, že i
takto zájmy seniorů prezentujeme. Je to i jistá forma podpory a vytváření zázemí pro vyjednávací
aktivity vedení Rady s partnery na celostátní úrovni.

2. K právnímu poradenství

          Krajská rada seniorů nemá v této oblasti vybudováno vlastní odborné zázemí. Proto
jsme se opírali o možnosti některých sdružených organizací a dalších odborně vybavených subjek-
tů. K tomu máme zpracován přehled poraden na území krajského města. I když jsme problémy se-
niorů většinou vlastními silami neřešili, vždy jsme alespoň poradili, kde lze hledat právní pomoc.
Ročně jsme takto řešili více než 100 případů. Pokud tomu hledaná pomoc odpovídala, doporučova-
li jsme poradenství zajišťované našimi členskými organizacemi – Sdružením ochrany spotřebitelů
a Sdružením ochrany nájemníků.
          Poradenství v oblasti ochrany spotřebitelů zajišťuje předsedkyně naší KKRK Libuše Ou-
lehlová. S týmem spolupracovníků, jehož je vedoucí, pomáhá spotřebitelům. Jejich oprávněné pot-
řeby hájí v těch případech, kdy síly jednotlivce nestačí. V loňském roce byla na obou pracovištích
Sdružení ochrany spotřebitelů v Jihočeském kraji, v Českých Budějovicích a Táboře, poskytnuta
pomoc více než 3.500 zákazníků. 
          Poradenství v oblasti ochrany nájemníků je zajišťováno naší členkou Marií Paukejovou.
Se svými spolupracovníky, mezi něž patří i další naše členka Eva Novotná, prosazuje dodržování
platných zákonů, předpisů a vyhlášek, které souvisí s problematikou bydlení a s bydlením souvise-
jícími poskytovanými službami. Svými aktivitami ročně vyřizují více než 1.500 případů.
          V roce 2012 krajská rada bezplatně využívala Regionální poradenské centrum odborových



svazů.
          2. sjezd Rady v dalších úkolech vytýčil zpracování projektu rozšiřování bezplatných se-

niorských poraden do všech krajských rad. Uskutečnění tohoto námětu je však za rámcem mož-
ností krajské rady. Tento záměr je řešitelný jen s pomocí vedení Rady. 

3. K mezigenerační solidaritě

          Tuto problematiku chápeme zejména z hlediska realizace spravedlivé důchodové, byto-

vé, sociální a zdravotní politiky. Chápeme, že je svým obsahem širší a má i své historické, právní,
sociologické, osvětové, výchovné a další aspekty. Mezigenerační solidarita, stejně jako obecně veš-
keré mezilidské vztahy, se stále více stává odrazem společenské reality, zvláště v rovině zajištění
hmotných existenčních prostředků. Krajská rada, případně její předsednictvo, se zaměřila na někte-
ré problémy, které zřejmě nejvíce tíží starší generaci:
- V dubnu 2013 jsme osobními dopisy oslovili   senátory zvolené ve volebních obvodech Jiho-
   českého kraje Pavla Eyberta, Tomáše Jirsu, Miroslava Krejču, Jiřího Šestáka a Milana Štěcha ve
   věci podpory iniciativy Rady seniorů ČR, která v té době jednala se skupinou senátorů o podání
   žádosti k Ústavnímu soudu o zrušení části zákona č. 500/2012 Sb.Ta znevýhodňovala pracující
   důchodce tím, že jim byla odebrána možnost daňového odpočtu od příjmů z výdělečné činnosti.
- V téže věci a současně v otázce valorizace starobních důchodů jsme se dopisem obrátili v březnu
   2014 na poslance zvolené za Jihočeský kraj Jana Bartošku, Vojtěcha Filipa, Vítězslava Jandáka,
   Romana Kubíčka, Radku Maxovou, Jana Mládka, Alenu Nohavovou, Karla Pražáka a Jiřího Zi-
   molu. Zatímco problematika zdaňování pracujících důchodců byla již vyřešena, na spravedlivou
   valorizaci starobních důchodů stále čekáme.
- V letošním roce jsme se rozkladem našeho přístupu ve věci valorizace penzí a zdaňování výsluho-
   vých nároků policistů, vojáků, hasičů a celníků, obrátili rovněž na vedení Rady seniorů.
- Do vyplňování internetového dotazníku v tzv. „Zelené knize o státních důchodech a jejich zvyšo-
   vání“ jsme se jako krajská rada nezapojili, to jsme nechali na jednotlivých důchodcích. Vládní
   důchodová komise, ač sama jedná o této problematice roky, publikovala tento dotazník v srpnu
   a možnost pro podání odpovědí končila již 15. září. Žádná propagace k tomu nebyla a dle našich
   poznatků důchodci o této akci sotva něco ví. Byl tak vytvořen velký prostor pro eventuelní mani-
   pulaci s názorovými postoji důchodců.
- Ve věcech bytových se krajská rada zabývala podklady připravovanými naší členkou Evou Novot-
   nou. Jednalo se zejména o informaci k problematice bydlení v České republice, o dokument „Jak
   žijí senioři v regionech Jihočeského kraje“ a též o informaci k situaci, ve které se nacházeli oby-
   vatelé Senior domu v Českých Budějovicích. Také tato stanoviska byla poskytnuta příslušným or-
   gánům.
- Členové krajské rady se jinak aktivně účastnili řady akcí, které s problematikou mezigenerační so-
   lidarity buď bezprostředně nebo zprostředkovaně souvisely. Bylo tomu tak při účasti na diskusích
   u kulatých stolů v IGY, též v Metropolu na téma „Posilování sociálního dialogu“, v Jihočeském   
   divadle, na besedě spojené s promítáním filmu „Závod ke dnu“, na filmu „Šmejdi“ a dalších ak-
   cích.
- Měli jsme své zástupce též na konferenci na téma „Cesta k mezigeneračnímu dialogu ve veřejné
   správě“ pořádané ministerstvem vnitra v Praze. V Senátu Parlamentu ČR jsme se zúčastnili konfe-
   rence k problematice aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity pořádané předsedou Senátu 
   společně s předsedou Rady seniorů. Zde aktivně přspěly k naplnění programu z Jihočeského kraje
   Hana Rabenhauptová a Jana Benešová, které popularizovaly zkušenosti Rady seniorů města Pra-
   chatice.
          Pro seniory je, jak se ukazuje, nejdůležitější problematika důchodová. Podle posledních
výzkumů je mezi seniory dokonce obava z nedostatku finančních prostředků větší, než obava z ne-
dostatku zdraví. Lidé snáze pochopí, že s věkem zdravotní problémy objektivně vznikají, avšak nej-
sou přesvědčeni o tom, že život v nouzi je stejnou objektivní nutností.          
          Je celá řada dalších problémů. Jsou jimi dostupné sociální bydlení, zaměstnávání starších



pracovníků, celoživotní učení, bezbariérovost, ochrana seniorů proti různým nástrahám života, do-
prava, zdravý životní styl a další. K těmto oblastem je již opakovaně vládami zpracováván  „Národ-
ní akční plán pro pozitivní stárnutí...“. Problémem však je, že nejsou na jeho realizaci vyčleněné 
potřebné prostředky.
          Od září 2013 se naše krajská rada angažuje také v projektu slevových karet Senior Pas.

Také tento projekt je svým obsahem zaměřen na solidární podporu seniorů, a to již od věku 55 let.
Úkoly s tímto projektem související zajišťuje v naší radě Milada Mašková. V kraji již bylo předáno
2.631 slevových karet. Avšak značně zaostává ze strany společnosti Sun Drive Communications 
propagace projektu a zejména budování portfolia poskytovatelů slev. Na území kraje společnost
SDC uzavřela za 26 měsíců svými čtyřmi obchodními zástupci pouhých 108 smluv s poskytovateli
slev. Žádáme, a to již opakovaně, vedení Rady seniorů, aby se vší rozhodností jako partner SDC 
v tomto projektu, zasáhlo! Kritika držitelů slevových karet se totiž obrací proti našemu sdružení  z
toho prostého důvodu, že my jsme v první linii styku s věřejností.

4. K zájmovým volnočasovým aktivitám

          Volnočasové aktivity v oblastech vzdělávání, kultury, tělovýchovy, sociálně zdravotní,

osvětové a dalších, považujeme především za vlastní činnost organizací. Je tomu tak proto, že jed-
notlivé organizace se při nich opírají tradičně hlavně o vlastní členskou základnu. Přesto existují
možnosti, jak některé akce koordinovat, případně je podpořit.
          Čeho jsme se v těchto aktivitách účastnili:

- Zdařilou akcí v letech 2013 a 2014 se staly společně se Svazem diabetiků zajišťované Dny zdraví.
   Na tomto úkolu se podílela především Anita Benčíková. 
-  V prvních letech činnosti krajská rada podpořila drobnými finančními prostředky zajištění někte-
   rých akcí jako Mezinárodní turnaj seniorské kopané organizovaný občanským sdružením Veteran
   Policie ČR, společný Mezinárodní den žen a Den matek, zajišťovaný Českým svazem žen, Spor-
   tovní hry v Prachaticích.
- Rada pro ve svých organizacích aktivní seniory organizovala a přispěla na zájezd seniorů na de-
   chovou hitparádu „Zlaté trumpety“ v Tesla aréně v Praze, zajišťovala zájezdy do Vinohradského
   divadla i návštěvu v poslanecké sněmovně. Rovněž byla organizována setkání u příležitosti Mezi-
   národního dne seniorů. Tyto aktivity zajišťovaly především Jaroslava Nováková a Milada Maško-
   vá.
- Člen rady Jan Homut zajišťoval a i sám prováděl v kraji besedy o kriminalitě.
- Několik členů rady zapojilo členy svých organizací v dotazníkových průzkumech „Rozvoj kultury
   v Českých Budějovicích“ a „Příprava nového strategického plánu rozvoje města České Budějovi-
   ce“.
- Členové rady též aktivně vystoupili na setkání se Studentským parlamentem, které organizoval Se-
   niorský senát města České Budějovice.
- Některými svými členy jsme byli zapojeni také v projektu „Druhý život dětské knihy“. Jihočeské
   knihovně jsme darovali ze svých domácích sbírek již nepoužívané dětské knihy, které knihovna
   zdarma poskytovala nové dětské generaci.
- V loňském i letošním roce se konaly Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje. Člen rady Stanislav
   Švancar zajistil účast na těchto kláních sportovních družstev Klubu vojenských důchodců Pracha-
   tice a Místní organizace Svazu důchodců Prachatice. V letošním roce přibyla účast též Klubu se-
   niorů Kaplice a družstvo Svazu diabetiků České Budějovice. Sportovního klání se úspěšně zúčast-
   nili také 4 členové naší krajské rady. 
          Sportovní a zdravotně orientované volnočasové aktivity bychom rádi v dalších letech pod-
porovali. Odborníky je pohyb a přiměřená tělesná zátěž považována za jeden z nejdůležitějších
prostředků při léčení diabetu, obezity a dalších civilizačních chorob. Zejména uvítáme, pokud v ce-
loroční akci příštího roku pod názvem „Jižní Čechy olympijské“, zajišťované Jihočeským krajem ve
spolupráci s Českým olympijským výborem, se nezapomene také na podporu seniorských sportov-
ních aktivit. Rádi přijmeme účast na projednání konkrétních námětů.



          Můžeme říci, že zejména v prvních dvou letech po ustavení krajské rady, se naše činnost

začala také v této oblasti úspěšně rozvíjet. Od roku 2014 však zaznamenáváme v naší práci

stagnaci. Nedokázali jsme se vyrovnat s novými podmínkami použitelnosti příspěvku poskytova-
ným Jihočeským krajem. 
          V oblasti volnočasových aktivit musíme postupovat zodpovědněji. Pro příští rok navrhu-
jeme několik základních akcí, které chceme ve spolupráci s našimi organizacemi zajišťovat. Sou-
časně bychom uvítali uplatnění dřívější nabídky vedení kraje k poskytnutí takového rozsahu finan-
ční podpory, ze které by krajská rada i další volnočasové aktivity členských i dalších organizací
podporovala. Rovněž by věci prospěla možnost širšího uplatnění uvolněných prostředků, tak jak 
tomu bylo v prvních dvou letech činnosti naší rady. V případě uplatnění uvedených návrhů bychom
se od praxe jiných krajů neodlišovali. 
          Poskytnuté prostředky chápeme jako příspěvek na akce stanovený podle daných pravidel,
které respektují přiměřenou solidaritu, objektivní potřebnost a hospodárnost. Neuvažujeme s úpl-
ným pokrytím nákladů na akce. Ostatně, úplné pokrytí jsme ve věcech volnočasových aktivit nikdy
nepožadovali a ani nikdy neprováděli.

5. K organizační výstavbě rad seniorů

          Naše vyjednávací aktivity směřovaly též k rozšiřování naší členské základny, včetně výs-
tavby rad seniorů, zejména ve větších městech. 
          Jaké jsou v kraji v tomto směru výsledky:

- Rada seniorů města Prachatice vznikla již v roce 2003, tedy dokonce před samotným vznikem Ra-
  dy seniorů ČR. S přispěním zkušeností této rady, pak začaly v posledních letech vznikat i některé
  seniorské orgány další. Za to patří radě seniorů i vedení města Prachatice náš dík.
- V říjnu roku 2011 schválila Rada města České Budějovice ustavení seniorského orgánu s názvem
   Seniorský senát města České Budějovice. Během svého prvního funkčního období se senát zabý-
   val celkem 35 různými problémy.  Ve zprávě o činnosti krajské rady seniorů se o tomto zmiňuje-
   me z toho důvodu, že z uvedených aktivit bylo 28, což je 80%, navrženo členy naší krajské rady.
   Ti byli do senátu, podobně jako již předtím do krajské rady, delegováni svými organizacemi. Vel-
   mi aktivně v senátu pracovala naše členka Marie Nollová. Jsme názoru, že v krajském městě by
   mohla být činnost krajské rady a seniorského senátu i nadále v mnoha případech propojena.
- V uplynulém volebním období vznikly ještě rady seniorů ve městech Písek, Strakonice, Vimperk
   a Volyně. Na druhé straně se nám nepodařilo úspěšně završit naše jednání ve městech Český 
   Krumlov a Tábor.
- Rovněž bylo přistoupeno k výměně zkušeností. Schůzek se zúčastňují zástupci samospráv, měst-
   ských úřadů, rad seniorů i jednotlivých seniorských organizací. První schůzka se uskutečnila 
   před dvěma lety v Prachaticích, v loňském roce ve Vimperku, letos v červnu v Českých Budějo-
   vicích a v minulém měsíci ve Strakonicích.
- V loňském roce jsme ztratili důležitého partnera a sice Krajskou radu Svazu důchodců, která sdru-
   žovala 4 členské organizace. Ta se v důsledku vnitřních rozporů zcela rozpadla. Tři z bývalých
   členských organizací se tedy staly přímými členy naší krajské rady. Uvítali bychom i tu čtvrtou,
   stejně jako dořešení přímého členství Klubu Aktiv. Do naší krajské rady má otevřené dveře každá
   organizace. Jde jen o to zastoupení řešit vhodným delegátem ochotným konstruktivně spolupraco-
   vat v zájmu nejen své organizace, ale celého seniorského hnutí. 
- Krajská rada se z původních 12 přímých a 6 zprostředkovaných členských organizací, rozrostla na
   současných 28 přímých a 10 zprostředkovaných organizací. Sdružujeme tak 38 organizací. Počet
   členské základny se zvýšil z původních zhruba 4.470 na současných organizacemi registrovaných
   8.502 členů. Kromě toho sdružujeme 8 členů individuálních. V této statistice zatím ještě nejsou
   zahrnuty městské rady seniorů a organizace, které jsou v nich sdružené ve městech Písek a Stra-
   konice. Jejich členství v krajské radě bude v nejbližší době řešeno.
- Byť krajská rada zasedá pouze 2 až 3krát do roka, máme pro zasedání celé krajské rady a i pro
   akce s širší seniorskou účastí, prostorové problémy. V této věci bychom uvítali jakoukoli konkrét-



   ní pomoc.   

6. Ke kvalitě práce krajské rady

          Každá společensky prospěšná činnost nabývá své smysluplnosti nejen tím, že je uskuteč-

něna, ale také tím, že se o ní ví. Není-li tomu tak, pak i obětavá práce nepřináší žádoucí efektivní
výsledky. Navíc může být nejen nedoceněna, ale i zlehčována. Také zde jsme neučinili vše, co bylo
v našich silách.
           V propagaci naší práce jsme učinili některé následující kroky:

- Vůbec první informací byl článek Jana Chmelíka ze srpna 2011 v Českobudějovickém deníku s
   názvem „Do cíle dorazili také Jihočeši“. V něm informoval o vzniku a zahájení práce rady.
-  Oceňujeme pravidelný pořad ve vysílání Jihočeského rozhlasu dříve uváděný pod názvem „Druhý
   dech“. V něm jsme měli možnost se opakovaně uplatnit.   
- Byla zadána výroba několika propagačních panelů ze života sdružených organizací. Ty jsou vyu-
   žívány jak na akcích pořádaných krajskou radou, tak i na akcích našich organizací. V přípravě 
   propagačních panelů se angažoval především Jiří Drábek.
- Za důležité považujeme zřízení webových stránek. Sice nás těší, že vedení Rady hodnotí naše we-
   bové stránky vcelku pozitivně. My se však nechceme s jejich úrovní spokojovat. Problémem také
   je, že neznáme jejich sledovanost.
- Základní informovanost o práci našeho sdružení, mají ve svých rukách též členové naší krajské
   rady. Především tím, jak dokáží o práci rady a vůbec o poslání našeho sdružení, informovat ve
   svých organizacích. Také zde vidíme v naší práci rezervy. Proto dostávají delegáti k dispozici
   stručný výtah z programového prohlášení 2. sjezdu, které by mělo být v našich organizacích
   znovu připomenuto.
          Krajská rada se aktivně zapojila také do řešení vnitřních záležitostí našeho sdružení. Na
čem jsme se konkrétně podíleli:
- Před 2. sjezdem jsme zpracovali návrh stanov Rady seniorů ČR.
- Zpracovali jsme návrh na úpravu členských příspěvků.
- Vyjádřili jsme se k úrovni měsíčníku Doba seniorů a dali náměty k možnostem zkvalitnění jeho
   obsahu.
- Dali jsme stanovisko k připravovanému návrhu Zákona o seniorech.
Očekáváme, že v budoucnu se k podobným věcem povede větší diskuse, že bude dán větší prostor v
Době seniorů i na webových stránkách pro různost názorů. Je totiž důležité, aby byly vyjádřeny
také zkušenosti z nižších článků organizační struktury našeho sdružení. Chceme 
prohlásit, že jsme se ve svých stanoviscích vždy řídili posláním našeho sdružení daným stanovami
a oprávněnými zájmy seniorské populace. V tomto směru jsme vedení Rady podporovali, a to přes-
to, že na některé věci máme i odlišné názory. Ale takový je život.
          Do dalšího období jsme rozhodnuti naší práci zlepšit. To neznamená, že bychom neviděli

poctivou práci každého, kdo se na ní podílel. Jak je ve zprávě uvedeno, krajská rada se v
minulosti zhostila řady dobrých počinů.  Mnoho členů je proto ve zprávě uvedeno s příklady dobré
práce. Dík patří našim nejstarším členům – Benčíkové Anitě, Minaříkovi Václavu, Oulehlové
Libuši, Štarkovi Janu, kteří se o ustavení rady zasloužili a i přes vysoký věk v ní dosud aktivně pra-
covali. To není loučení. S jejich pomocí i nadále počítáme. Mimořádné poděkování pak patří naší
nejobětavější člence Miladě Maškové, která od počátku rady zajišťovala mnohé organizační zále-
žitosti. Nepochybně je na místě poděkovat i všem dalším nejmenovaným členům naší rady, kteří ak-
tivně pracijí ve svých organizacích.
           Na tomto místě krajská rada také děkuje vedení Jihočeského kraje a osobně hejtmanovi Jiří-
mu Zimolovi i vedení Rady seniorů a osobně předsedovi Zdeňku Pernesovi,  za dosavadní a věříme,
že i budoucí podporu..

x – x – x



          Vážené delgátky, vážení delegáti, vážení hosté!

          Tímto je zpráva předsednictva vyčerpána. Zpráva je kolektivním dílem. Její jednotlivé
části byly konzultovány v užších pracovních skupinách, se členy předsednictva i s dalšími členy
krajské rady. Vznesené připomínky byly akceptovány. Jsme názoru, že svým obsahem dává dosti
námětů k zamyšlení.

          Děkuji za pozornost! 

 

   

    


