
ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ RADY

          Vážené delegátky,
          vážení delegáti,
          vážení hosté!

          Jak již bylo uvedeno při zahájení konference, jednou ze specifik jejího konání je stále 
aktuální návaznost na předchozí konferenci, kterou jsme uskutečnili 2. prosince 2016. To není
dlouhá doba. Proto také považujeme tehdy schválené hodnocení naší práce i „Hlavní směry činnos-
ti ...“ za stále aktuální.
          Krajská rada respektuje již na předchozí konferenci proklamovanou zásadu, že jsme
nestranickým a politicky nezávislým sdružením. Nesdružujeme politické strany, hnutí nebo jejich
koalice. Jsme sdružením lidí různé světonázorové orientace i různých životních zkušeností. Proto
ani nepodporujeme hlasy, které se v letošním volebním roce opět ozývají v tištěných i elektronic-
kých médiích a nabádají k jakémusi sjednocení všech důchodců. Senioři stejně tak, jako ostatní spo-
lečenské skupiny mají rozdílné zájmy a potřeby. Snažíme se tedy obhajovat především takové věci, 
ve kterých může panovat shoda ne-li většiny, tak alespoň významné části naší populace. Při prosa-
zování svých požadavků se přitom nedomníváme, že jsme jedinou sociální skupinou, kolem které
se točí svět. Naopak. Oproti některým profesním skupinám, které využívají blížící se volby jen k
prosazování vlastních zájmů, zejména mzdových, prohlašujeme: jsme solidární se všemi, kdo si 
zaslouží lepší ocenění své práce, kdo si zaslouží lepší životní podmínky, kdo je ohrožen chudobou,
komu je potřebná kvalitní zdravotní a sociální péče. Pro nás mezigenerační a vůbec mezilidská so-
lidarita není prázdnou frází. Tolik na úvod, aby bylo zřejmé kým jsme a co prosazujeme.
          Zrekapitulujme nyní  vývoj krajské rady za uplynulý rok. V současné době sdružuje-
me 29 organizací, které mají přímé zastoupení v krajské radě a v krajské kontrolní a revizní komisi
34 delegovanými zástupci. Dalších 18 organizací je sdruženo v Seniorském senátu města České Bu-
dějovice, v Radě seniorů města Prachatice a v Radě seniorů města Strakonice. Téměř 40ti členná
seniorská organizace Jihočeští senioři České Budějovice vzhledem k věkové a zdravotní situaci
členské základny svou činnost ukončila a její členství v krajské radě zaniklo. Regionální organiza-
ce Sdružení ochrany nájemníků v Prachaticích a Českém Krumlově se spojily s českobudějovickým
pracovištěm v jednotnou organizaci pod názvem Sdružení nájemníků, oblastní organizace České
Budějovice. Organizace sdružené v Radě seniorů města Strakonice, která své členství obnovila, vy-
kazují registrovanou členskou základnu ve výši 1.300 osob. Krajská rada seniorů tak nadále zůstá-
vá rostoucí početnou organizací, jejíž členské organizace vykazují již více než 9.800 registrovaných
členů. Kromě toho je v kraji organizováno 8 individuálních členů.  
          V krajské radě došlo k několika personálním změnám. Zesnulého Jana Štarka v krajské
radě i jejím předsednictvu za Klub vojenských důchodců České Budějovice nahradil František Svo-
boda. Františka Zacha nahradil v krajské radě za Klub českého pohraničí Volary Dušan Tomaščík.
Členství v krajské radě i v  předsednictvu vzhledem k zániku výše uvedené organizace ukončila Ja-
na Čermáková. Do předsednictva byla naopak zvolena Jana Hartvichová. Předsednictvo krajské ra-
dy je v současné době třináctičlenné. Obsazení funkcí předsedy, místopředsedů a čestného předsedy
zvolených na předchozí konferenci zůstává beze změny. Navíc byl jako další místopředseda  zvolen
František Kubák. Za nově přijatou Radu seniorů města Strakonice a v ní sdružené organizace byly
do krajské rady delegovány Marcela Štveráková a Marie Žiláková, která se již více než rok na práci
naší rady podílela.                     
          Zasedání krajské rady se uskutečnilo 3 krát, jednou se konala mimořádná porada rady.
Předsednictvo jednalo 7 krát. Na zasedáních byly podávány informace ze zasedání Kolegia Rady
seniorů České republiky, z porad předsedů krajských rad i informace o probíhajících jednáních se 
spolupracujícími subjekty na úrovni kraje. Rovněž byly upřesňovány zejména organizační a obsa-
hové úkoly a předpoklady pro uskutečňování zajišťovaných akcí. Rozhodující práci v tomto směru
vykonávaly dílčí pracovní skupiny tvořené zpravidla z členů předsednictva.
          Můžeme konstatovat, že naše záměry v oblasti organizační výstavby jsme plnili. Tento



úkol má trvalý charakter, není však jednoduchý. Rychlejšímu postupu brání absence zákona o senio-
rech, v některých případech i uzavřenost organizací a nepochopení výhodnosti spolupráce.

x – x – x

          V „Hlavních směrech činnosti“ jsme si vytýčili některé úkoly v oblasti prosazování
oprávněných zájmů a potřeb seniorů.
          V předchozím roce jsme se opět vyjádřili a příslušným orgánům dali k dispozici naše 
stanovisko k důchodové politice. Ta je dosud trvale řešena v neprospěch značné části důchodců.
Za řešení problémů v této oblasti je považováno skokové navyšování platů ústavních činitelů, stát-
ních zaměstnanců a některých vybraných profesních skupin. Nepochybně jsou těmto skupinám vy-
tvářeny velmi dobré předpoklady pro jejich budoucí důchody. Stejně tak přetrvávající všem stejné
procentní navyšování důchodů neřeší situaci těch, kteří strádají. Rozevírají se tak důchodové příj-
mové nůžky nejen mezi potenciálními důchodci a starodůchodci, ale i mezi důchodci samotnými.
Trvale zastáváme názor, že zásluhovost a jí odpovídající odvody do důchodového koše, byla odpo-
vídajícím způsobem vyjádřena již stanovením procentní výměry důchodu. Důchody by měly narůs-
tat jen nebo především v její základní složce plošně nebo alespoň v takové variantě, která nebude
tak katastrofálně důchodové nůžky nadále rozevírat. Připomeňme si smysl valorizace důchodů. Ten
má dvojí určení: za prvé přispívá ke kompenzaci růstu životních nákladů v důsledku dopadu inflač-
ního růstu cen a za druhé zohledňuje ve vazbě na růst průměrných mezd daný růstem výkonnosti 
ekonomiky spravedlivý podíl všech členů společnosti na její prosperitě. S tímto posláním valorizace
důchodů nemá bývalá zásluhovost nic společného. Současná generace důchodců vytvořila v pro-
duktivní části svého života značné hodnoty, které jsou uloženy ve společenském bohatství. Každá
nově nastupující generace toto bohatství hojně využívá a stejně tak důchodci mají právo na spraved-
livý podíl na další prosperitě společnosti. To je jeden z důležitých prvků mezigenerační solidarity.
          Své stanovisko jsme vyjádřili také k neméně aktuální problematice, kterou je bydlení.
Touto problematikou se z našich členů zabývají především Eva Novotná a Marie Paukejová. Obě 
jsou poradkyněmi Sdružení nájemníků oblastní organizace České Budějovice. Také v tomto případě
zaujímáme kritické stanovisko. V bytové politice se stalo mnoho chyb. Především nebylo navázáno
na široce dostupný rozvoj bytového fondu, k němuž došlo v 70. a 80. letech minulého století. Nao-
pak: bytová výstavba začala stagnovat, družstevní bytová výstavba byla záměrně zcela ochromena.
Obecní a podnikové byty, bytové domy i ubytovny byly prodány nejen přímým uživovatelům bytů,
ale i majetným lidem, kteří na obchodování s chudobou založili smysl svého podnikání. Byty v no-
vých domech v majetku podnikatelů jsou předmětem zisku a mnoho lidí si je vůbec nemůže dovolit,
případně jsou vázáni téměř celoživotním hypotečním zatížením. Závažným problémem je do sou-
časné doby přetrvávající snaha po úplném rozvrácení systému družstevního bydlení. V porovnání k
výši příjmů má Česká republika druhé nejvyšší náklady na bydlení v Evropě. To je údaj, který zaz-
něl i na „Mezinárodní konferenci o bydlení seniorů“. Na zmíněné konferenci i na „Mezinárodní 
konferenci k participaci seniorů na rozhodování o věcech veřejných“, byla naše krajská rada vždy
delegací zastoupena. Své názory jsme prezentovali také v diskusi.
          V současné době je připravován zákon o sociálním bydlení. Uvidíme, zda-li a jak se situace
v bydlení začne řešit a jak budou na tomto řešení zainteresovány jak centrální, tak i místní správní
orgány. Dle našeho názoru by měla být stanovena taková pravidla, aby pod heslem sociálního byd-
lení nevznikaly nové chudobince.
          K problematice zdravotnictví a sociálních služeb jsme se zatím nevyjadřovali. Bereme 
na vědomí, že v roce 2016 se v hodnocení 155 nemocnic České republiky, při zohlednění celé řady
ukazatelů, umístily jihočeské nemocnice České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice a Písek
na 2. až 5. místě. V sociální oblasti je na úrovni kraje postupováno na základě Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Přestože má Jihočeský kraj v těchto oblastech „naš-
lápnuto“ správným směrem, je určitě co zlepšovat. Známou skutečností je, co tíží nejen seniory.
Jsou to dlouhé čekací doby u lékařů, nedostatek praktických lékařů, zubařů, pediatrů a dalších. Jsou
to také omezené kapacity v síti sociálních služeb. Uvědomujeme si, že řešení úkolů v těchto oblas-
tech je úzce provázáno se státním rozpočtem, s přístupem centrálních zákonodárných orgánů a vlá-



dy České republiky.  
          Před volbami do krajského zastupitelstva jsme uskutečnili setkání s představiteli kandi-
dujících politických stran, hnutí a koalic. V Jihočeském kraji usilovalo o zastoupení v orgánech 
kraje 23 těchto subjektů, které reprezentovaly celkem 32 organizací. Na předvolební setkání jsme
přizvali subjekty s předpokládanou významnou podporou voličů, které mohou do věcí veřejných
úspěšně zasahovat. Své zástupce vyslaly ANO 2011, Česká strana sociálně demokratická, Jihočeši
2012, Komunistická strana Čech a Moravy, Křesťanská a demokratická unie – Československá stra-
na lidová, Občanská demokratická strana, Pro jižní Čechy a Svoboda a přímá demokracie a Strana 
práv občanů. Volební výsledky prokázaly, že náš předpoklad byl správný. Vítáme, že v Radě krajs-
kého zastupitelstva jsou zastoupeny organizace, které se ve svých volebních programech problema-
tikou seniorů zabývají a jejichž zástupci, dle názorů účastníků předvolebního setkání, vystupovali
kvalifikovaně a se znalostí místní i regionální problematiky. Jsme samozřejmě schopni jednat a do-
mluvit se se všemi zastupiteli, pokud uznávají a jsou ochotni oprávněné zájmy a potřeby seniorů 
prosazovat.
          Potěšitelnou skutečností pro seniorské hnutí v kraji je, že předseda naší rady Bohumil Beze-
mek se stal též krajským zastupitelem. Byl zvolen jako bezpartijní na kandidátce ČSSD a dokonce
získal 777 preferenčních hlasů. Znamená to, že je známou a uznávanou osobností s podporou veřej-
nosti, což může našemu hnutí jenom prospět.
          V kulturní oblasti jsme v seniorském hnutí podpořili akci Jihočeského kraje , „Senior-
ské hrátky“, která probíhala v měsících srpnu a září. „Hrátky“ se uskutečnily ve městech Český
Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Vystoupení populárního zpěvá-
ka Josefa Laufera bylo doplněno vystoupeními představitelů Jihočeského kraje, místních zastupi-
telstev a předsedy krajské rady seniorů k problematice kraje a jeho regionů. S informací o Senior
Pasech vystupovala zástupkyně společnosti Sun Drive Communications, která tento projekt provo-
zuje.
          Poradenské služby poskytují hlavně členky krajské rady Libuše Oulehlová a Marie Pauke-
jová s Evou Novotnou, v organizacích Sdružení ochrany spotřebitelů a Sdružení nájemníků. Jejich
služby jsou zaměřeny nejen na seniorskou populaci za situace, kdy síly jednotlivce již nestačí k ře-
šení problémů, které život nastoluje. V tomto směru tyto naše organizace významně plní také své
humanitární poslání.
          Od září 2013 se krajská rada angažuje též v projektu slevových karet Senior Pas. Úkoly
s tímto projektem související zajišťuje Milada Mašková. Od počátku jsme projekt podporovali 
v dobré víře o jeho užitečnosti pro seniory i pro propagaci našeho sdružení. Také v loňském roce
jsme pro jeho popularizaci mnohé udělali. Výsledkem je další výrazný nárůst počtu držitelů Senior
Pasů, který k 31. prosinci 2016 překročil hranici 3.000 osob. Jsme však nespokojeni a držitelé sle-
vových karet oprávněně kritizují, že není na jihu Čech možnost jejich odpovídajícího uplatnění.
Tento projekt je komerčním projektem brněnské společnosti Sun Drive Communications, která se
v něm angažuje, co se našeho kraje týká, v podstatě jen výrobou slevových karet. Tato společnost
tento projekt v našem kraji marketingově nezvládá a nezajišťuje. V kraji společnost SDC
za téměř 3 a půl roku uzavřela s poskytovateli slev pouhých 34 smluv. Již 2krát jsme se v této věci
písemně obrátili jak na uvedenou společnost, tak i na vedení Rady seniorů ČR. Vždy to bylo bez 
odezvy a bez nápravy neuspokojivého stavu.
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          Počátkem minulého roku bylo vedením Jihočeského kraje krajské radě doporučeno,
aby se více zaměřila také na problematiku zdravotní, sociální a tělovýchovnou. Jsou to oblas-
ti, které se v životě seniorů výrazně promítají, především ve volnočasových aktivitách. V „Hlavních
směrech ...“ jsme si vytýčily za úkol více se v této oblasti angažovat. Přitom neopouštíme zásadu,
že volnočasové aktivity jsou především záležitostí jednotlivých organizací, že posláním rad seniorů
je především zajišťovat koordinaci součinnostních akcí. Jaké akce jsme v loňském roce s našimi or-
ganizacemi a spolupracujícími subjekty uskutečňovali:  



          Za hlavní seniorskou akci minulého roku považujeme sportovní soutěž „Jihočeští senio-
ři šlapou do Ria“. Touto akcí jsme se přihlásili k obohacení sportovních soutěží a ukázek, které or-
ganizoval Jihočeský kraj ve spolupráci s Českým olympijským výborem pod názvem „Jižní Čechy 
olympijské 2016“. Význam seniorského šlapání podtrhuje skutečnost, že akce nebyla jednorázová.
Probíhala od 1. dubna do 31. srpna jako pětiměsíční. Zúčastnilo se jí ve 32 organizacích 1.567 se-
niorek a seniorů nad 60 let. Svým rozsahem neměla v seniorském hnutí srovnání nejen v našem kra-
ji, ale i v celé České republice. V odvětvích cyklistiky a pěší turistiky jsme „našlapali“ dohromady
132.219 kilometrů. Jihočeští senioři tak urazili vzdálenost z metropole jižních Čech do Rio de Ja-
neira 13,5 krát. „Šlapání do Ria“ ideově připravil a organizoval Jan Kolář.
          Tuto soutěž jsme zajišťovali ve spolupráci s Klubem českých turistů oblasti jižní Čechy a Re-
kondičním centrem Medipont, které nově pracuje pod názvem Rekondiční centrum VŠTJ Medicina
České Budějovice. V této věci oceňujeme spolupráci s předsedou Jiřím Francem a metodikem Pav-
lem Brtníkem z Klubu českých turistů a Andreou Trajkovou z Rekondičního centra. Ve finálním za-
jištění vyhodnocení výsledků se výrazně angažovali Josef Procházka a Marie Nollová. Výsledky
těch nejlepších organizací i jednotlivců jsou uloženy na našich webových stránkách. Nejcennějším 
poznatkem byla účast těch organizací a jednotlivxců, kde bylo pochopeno, že i senioři mají sporto-
vat pravidelně, že sportovní aktivity by neměly být jednorázovou akcí. Naopak, měly by se stát tr-
valou součástí životního stylu seniorů.
          Krajská rada se účastnila na zajištění i dalších sportovních aktivit. Připomeňme  naší
účast na 3. mezinárodních sportovních hrách seniorů České republiky, konaných ve dnech
19. až 22. června 2016. Tyto hry se uskutečnily v Praze za pořadatelství Svazu důchodců České re-
publiky a Rady seniorů České republiky. Na toto sportovní klání jsme vyslali desetičlenné družstvo,
jehož základem byly ženy Klubu seniorů Cehnice a muži z Prachatic. Kapitánem družstva byl
Stanislav Švancar. V 10 disciplínách soutěžilo 25 tuzemských a zahraničních mužstev. Jihočeské 
družstvo se umístilo celkově na 12. místě a jeho členové získali v jednotlivcích 7 medailových 
umístění.
          V září 2016 se uskutečnily Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje. Jednalo se již o 4.
hry tohoto typu, pořádané celokrajsky. Ty 1. z pověření Jihočeského kraje a České unie sportu orga-
nizačně zajišťovala na akce tohoto typu specializovaná nezisková organizace „Buď fit seniore“, je-
jímž zakladatelem je bývalý mistr Evropy a mistr světa ve sportovním aerobiku David Huf. V červ-
nu 2015 tatáž organizace zajišťovala 2. Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje. V témže roce v zá-
ří organizoval samostatně Klub Aktiv České Budějovice sportovní hry, paradoxně rovněž pod náz-
vem 2. Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje. Výše uvedené trojí sportovní hry krajská rada vždy
popularizovala. V loňském roce krajská rada vstoupila do zajištění 3. sportovních her již jako spo-
luorganizátor společně s Českou unií sportu, Klubem Aktiv a Sokolskou župou Jihočeskou. Pro tyto
hry krajská rada a především její předseda, zajistila příspěvek 30 tisíc korun od Jihočeského kraje,
zajistila občerstvení, podílela se na propagaci a zejména se nám podařilo vrátit do zajištění her Čes-
kou unii sportu, která přispěla m.j. též částkou 20 tisíc korun. I přes nepříznivé počasí se nakonec 
19. září hry uskutečnily za účasti zhruba 80 soutěžících seniorů a za pořadatelské pomoci studentů
sportovního gymnázia. 
          Ke sportovním akcím zařazujeme také v loňském roce konaný „Pochod proti diabetu“,
organizovaný u příležitosti „Světového dne diabetu“. Na území krajského města se uskutečnily
2 akce. Předsedkyně územní organizace Svazu diabetiků  Anita Benčíková za pomoci Marie Nollo-
vé byla hlavní organizátorkou setkání téměř 80 účastníků v Kulturním domě Metropol. Zde se us-
kutečnilo měření glykemie. Pod vedením předsedy Klubu českých turistů následoval pochod části
účastníků městem. 
          Organizátorem akce uskutečněné na náměstí Přemysla Otakara II. byla naše spolupracující
organizace Rekondiční centrum Medicina. Vedoucí centra Andrea Trajkova a její tým zajistili zdra-
votní a pohybové konzultace s instruktory pohybových aktivit, diabetologickou sestrou, nutriční te-
rapeutkou a lékařkou. Konzultací a měření hladiny cukru v krvi se v průběhu trvání akce od 10.00
do 16.00 hodin zúčastnilo přes 300 osob. V téže době v chodecké štafetě kolem náměstí se zaregis-
trovalo 54 osob, které dohromady obešly náměstí 265 krát a společně tak urazily 106 kilometrů.



Akce se zúčastnilo také několik členů „Banding klubu“. Ten je sdružením klientů Rekondičního
centra, u kterých lze obezitu léčit také operativními zákroky na trávicím ústrojí. Po celou dobu zde
významně napomáhali také studenti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity z katedry Výchovy
ke zdraví.
          Tradiční akcí sociálně zdravotního zaměření byl Den zdraví, konaný v měsíci září, rov-
něž v Domě kultury Metropol. Akci opět zajišťovali její tradiční organizátoři Jiří Drábek, Marie
Nollová, Libuše Oulehlová a další, pod vedením Anity Benčíkové. Účastníci měli možnost si ověřit 
své hodnoty glykemie, tlaku krve, cholesterolu a stupně nadváhy a obezity podle Body Mass Inde-
xu. Měření prováděly studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Program byl dopl-
něn odbornými přednáškami o pneumokové infekci a jejímu předcházení očkováním, o problémech
seniorů v silniční dopravě, o problémech diabetu a zdravého životního stylu i o nástrahách skrytých
na předváděcích akcích a při nakupování po telefonu. V rámci přednášek byl organizován vědomos-
tní test zaměřený na oblast diabetu a zdravé výživy. Akce byla také využita k propagaci Senior Pa-
sů. Součástí rovněž byla nabídka vystavovatelů zdravé výživy, potravinových doplňků, bezpečnost-
ních zámků, zdravotní obuvi, ponožek a mobilních telefonů pro seniory.
          Pokračovali jsme v užitečných kontaktech s vedením akciové společnosti Výstaviště Čes-
ké Budějovice.  Opět jsme měli během letní výstavy „Země živitelka“ svůj propagační stánek. Se
zájemci jsme hovořili o připravovaných akcích Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje, Dni zdraví
a Mezinárodním dni seniorů. K uvedeným akcím byly rozdávány propagační a programové letáky.
Propagovali jsme seniorský měsíčník Doba seniorů i projekt slevových karet Senior Pas. Během
výstavních dnů se u našeho stánku zastavilo téměř 2000 návštěvníků. Bylo uzavřeno 98 žádostí na
vydání Senior Pasu. Dalších více než 300 žádostí si zájemci odnesli k pozdějšímu vyplnění nebo 
pro své známé. Informaci o tomto projektu jsme také poskytli zhruba 200 zájemců, kteří nebyli z Ji-
hočeského kraje. Organizačně tuto akci zajišťoval se svým týmem Jiří Drábek.
          Na Výstavišti jsme rovněž důstojně oslavili Mezinárodní den seniorů. Při této akci bylo
Výstaviště našim důležitým partnerem. Bylo nám umožněno konání této společenské akce během 
výstavy „Podzimní HOBBY“ v atraktivní Pivovarské zahradě. Výstavištěm zajištěné vystoupení
hudebních souborů Žadovjáci a Jižani jsme doplnili vystoupením seniorských pěveckých souborů
Rozmarýn ze Svazu důchodců České Budějovice a Radostné přátelství ze Svazu důchodců Pracha-
tice. Program byl rovněž doplněn oficiálním vyhlášením výsledků sportovní soutěže „Jihočeští se-
nioři šlapou do Ria“ a výsledků „Soutěže supermarketů a hypermarketů o obchod přátelský senio-
rům a občanům se zdravotním postižením“, kterou zajišťovaly naše členky Blažena Frcalová a Li-
buše Oulehlová. Také při této příležitosti jsme propagovali projekt Senior Pas. S vedením Výstaviš-
tě jsme navázali zejména zásluhou našeho předsedy dobré kontakty. To se projevilo m.j. také tím,
že v tento den měli senioři – držitelé Senior Pasu, vstup do areálu s téměř 44 procentní slevou, tedy
za 45 korun.    
          Za dlouholeté uskutečňování seniorských aktivit vyjadřujeme uznání Radě seniorů měs-
ta Prachatic. Zde se rada seniorů ve své 13-leté činnosti již zabývala problematikou sociální, byd-
lení, zdravotní, bezpečnosti, dopravy, kultury, tělovýchovy a dalšími oblastmi společenského života,
včetně široké škály volnočasových aktivit, které přesahovaly rámec území města. Zkušenosti
této rady byly popularizovány nejen na úrovni místní a krajské, ale též na celostátních konferencích
i na konferencích se zahraniční účastí. Vzhledem k tomu předsednictvo krajské rady schválilo ná-
vrh na nominaci Rady seniorů města Prachatice na „Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí popula-
ce“ za významný přínos v oblasti seniorské problematiky a za aktivity ke zvýšení kvality života se-
niorů. Rádi naší konferenci oznamujeme, že z 16 nominovaných kolektivů se Rada seniorů města 
Prachatice po zásluze umístila na 3. místě. Těší nás, že přesvědčivá nominace zpracovaná Janem
Kolářem nepotřebovala zajišťování dalších podpůrných stanovisek. Stejné ocenění získal také Klub
Aktiv České Budějovice.
          Rady seniorů a seniorské organizace pracují přavážně s jinou cílovou skupinou, než-li 
je ta, která je předmětem sociálního plánování. Ta je zaměřena na klienty, kteří z důvodu nepříz-
nivé sociální situace způsobené věkem a neuspokojivým zdravotním stavem, potřebuje částečnou
nebo úplnou podporu. Seniorské organizace se orientují na klienty stále aktivní, i když v mnoha pří-



padech již také zdravotně postižené osoby. Z toho důvodu se zřejmě zrodil požadavek na ustavení
jakéhosi úředníka na Krajském úřadu, který se bude v rámci kraje starat o seniorské aktivity a dá do
pohybu více než 100 tisíc důchodců v kraji. Nesdílíme názor, že takovýto čaroděj existuje. Nelze 
zapomínat na to, že značná část seniorů nemá zájem o organizované aktivity a nelze jim je ani vnu-
covat. Kraj je příliš rozsáhlý a nelze vyloučit, že takový úředník by nakonec možná sloužil ani ne
tak k uspokojování seniorů v celém kraji, jako spíše k naplnění ambicí několika jednotlivců v kraj-
ském městě. Proto spíše zastáváme názor, že cestou k aktivizaci té části seniorské populace, která
může být potenciálním účastníkem nabízených aktivit, jsou následující předpoklady:
1. Ustavování rad seniorů, zejména ve větších městech, které mohou plnit roli koordinátora při
    zajišťování hlavních místních a územních součinnostních akcích. Takovýchto měst je podle naše-
    ho názoru v kraji 17. Rady seniorů mohou samozřejmě vznikat i v dalších místech. V tomto smě- 
    ru by bylo důležitým předpokladem definovat a schválit Zákon o seniorech.        
2. Činnost rad seniorů propojit obsahově, materiálně i personálně s příslušnými zastupitelský-
    mi orgány. V tomto směru máme v kraji potvrzenou zkušenost právě z práce Rady seniorů města
    Prachatice. Zde vedle nejaktivnějších organizátorů seniorských aktivit, jakými jsou například 
    Bednářová Marie, Benešová jana, Bojanovský Miroslav, Hrůzová Zdena, Sedlecká Jitka, Švancar
    Stanislav, je všeobecně uznávaným motorem práce rady Hana Robenhauptová. Ta pracuje na
    městském úřadu jako odborný referent pro samosprávu a komunitní plánování a práci rady senio-
    rů výrazně ovlivňuje.
3. Zajištění finanční podpory. Vycházíme z toho, že nic není zadarmo a všechno něco stojí. Kromě
    různých forem podpory seniorských aktivit ze strany sponzorů, jejichž štědrost je nezávazná, do-
    poručujeme v Zákoně o seniorech stanovit konkrétní výši státního příspěvku na jednoho seniora 
    nad 60 let, pokud již pobírá starobní důchod. Tento příspěvek by byl použit především na zajišttě-
    ní hlavních součinnostních seniorských aktivit.
4. Rozvoj přátelské spolupráce uvnitř seniorského hnutí. Samostatnost a nezávislost organizací
    je nutno respektovat. Nepochybně mají organizace své vlastní specifické zájmy, potřeby a poslá-
    ní. Na druhé straně sebestřednost a zahleděnost do své výjimečnosti vede k tříštění sil a k plýtvá-
    ní s prostředky.  
 

x – x – x

          Po předchozí převážně hodnotící části zprávy předsednictva, je namístě se zmínit o na-
šich záměrech, jak postupovat v dalším období. Do příští konference je nyní před námi období 
čtyř let. Život přinese pro činnost seniorského hnutí mnoho zatím nepředvídatelných událostí, zku-
šeností i námětů. Svými závěry jistě přispěje i 3. sjezd Rady, který se uskuteční v květnu letošního
roku. Proto si neklademe za cíl předvídat vše, čím se můžeme zabývat. Zatím platí, že stále aktuál-
ním je náš dokument „Hlavní směry činnosti krajské rady“, schválený na předchozí konferenci.
          Budeme pokračovat v prosazování oprávněných zájmů a potřeb seniorů. Svými stano-
visky se budeme vyjadřovat k různým problémům sociální, zdravotní, bytové, důchodové, doprav-
ní politiky i k dalším oblastem, které se života seniorů dotýkají. Naše organizace i jednotliví členo-
vé se budou podle své profesní orientace nadále podílet na právním poradenství a organizovat akce
k vytváření předpokladů, aby se senioři lépe orientovali v různých nástrahách života. Budeme pod-
porovat mezigenerační solidaritu i solidaritu a spolupráci uvnitř seniorského hnutí.
          V naší práci je nezbytné respektovat, že seniorské organizace výrazně preferují organi-
zování volnočasových aktivit v oblastech vzdělávání, kultury, tělovýchovy, zdravého životního
stylu a dalších. V těchto oblastech je žádoucí, aby organizace k materiálnímu zajištění svých akti-
vit spolupracovaly s příslušnými místními orgány státní správy a poskytovateli různých forem pod-
por a darů. Ne vše může být zajišťováno jen z jednoho centra. Krajská rada na základě doporučení
Jihočeského kraje již od loňského roku soustřeďuje požadavky členských organizací k finanční pod-
poře těchto aktivit. Oceňujeme, že Jihočeský kraj se v tomto směru zachoval vstřícně. Pro letošní
rok byly na krajskou radu doručeny požadavky, které podpoříme, ale ne v plném rozsahu je bude
možno naplnit. Musíme vzít v úvahu, že nejsme jediní, kdo tyto prostředky požaduje, a že ani mož-



nosti Jihočeského kraje nejsou neomezené. Například jenom Klub Aktiv České Budějovice požádal
o podporu ve výši přes 405 tisíc korun, což je více než požádaly krajská rada a dalších 11 organizací
dohromady. To je prostě nereálné.
          Také v letošním roce bude krajská rada zajišťovat ve spolupráci s členskými organiza-
cemi a spolupracujícími subjekty některé akce širšího významu. O jaké akce se jedná:
- Uspořádáme 4. Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje.
- Zajistíme výtvarnou akci Senior foto.
- Zúčastníme se celostátních sportovních her seniorů.
- Uspořádáme společenskou akci k Mezinárodnímu dni seniorů.
- U příležitosti Mezinárodního dne diabetu vyhlásíme v kraji Týden pochodu proti diabetu.
Nevylučujeme možnost zajištění i dalších akcí, pokud získáme potřebné prostředky a obětavé orga-
nizátory. 
          Krajská rada se bude více angažovat též v popularizaci seniorského vzdělávání. Předev-
ším chceme dát podporu kvalifikovanému vzdělávání zajišťovanému prostřednictvím vysokých
škol v Univerzitách třetího věku, případně i v dalších formách, které tyto instituce zajišťují. Naší
radou pověřené členky Marie Nollová a Marie Řeháková již jednaly s představiteli Zdravotně so-
ciální a Teologické fakulty Jihočeské univerzity i s vedením Vysoké školy evropských a regionál-
ních studií. Své možnosti představili zástupci těchto institucí na součinnostních poradách i na zase-
dání předsednictva. Uvedené školy mají pro vzdělávací činnost seniorů státem garantované prost-
ředky, které činí jimi nabízené vzdělávání pro seniory dostupným. VŠERS navíc nabízí zajištění
výkladu evropské problematiky v obsahově dohodnutých kurzech zcela zdarma. Nabídky vysokých
škol jsou uloženy na jejich webových stránkách a krajská rada o nich své členské organizace též in-
formovala.
          V současné době je aktuálním úkolem příprava 3. sjezdu Rady seniorů České republiky.
Zde jen krátce vyjadřujeme názor, že mimo jiných věcí by měla být zvláštní pozornost věnována 
kvalitní úpravě Stanov našeho sdružení, aby metodicky i obsahově lépe vystihovaly současné pot-
řaby a možnosti seniorského hnutí a jeho organizačních složek. Rovněž považujeme za důležité,
aby se sjezd vyjádřil k Zákonu o seniorech. V obou uvedených věcech má vedení Rady naše stano-
viska k dispozici.

x – x - x 

  
          Předsednictvo krajské rady děkuje všem členům krajské rady, kteří aktivně pracují ve
svých organizacích. Váží si práce Jaroslavy Novákové, která se stará o naše finance. Mimořádně
si cení přínosu pro práci rady svého předsedy Bohumila Bezemka a zvláště obětavých lidí, jakými
jsou Milada Mašková, Marie Nollová, Josef Procházka a další.
          Chceme také poděkovat vedení Jihočeského kraje i vedení statutárního města České Bu-
dějovice za jejich přístup k potřebám seniorů, osobně pak hejtmanovi Jihočeského kraje Jiřímu Zi-
molovi, jeho náměstkyni Ivaně Stráské a primátorovi Jiřímu Svobodovi. Věříme v další úspěšnou 
spolupráci jak se jmenovanými, tak i s nově zvolenými členy rady krajského zastupitelstva, kterým
vyjadřujeme svou podporu. Všem přejeme, aby se jim dostalo za jejich práci uznání nejen od senio-
rů, ale od co nejširší veřejnosti. 
          Vedení Rady seniorů České republiky a osobně jejímu předsedovi Zdeňku Pernesovi
rovněž vyjadřujeme svojí podporu a přejeme hodně sil pro zajištění 3. sjezdu našeho sdružení  
a pro prosazování oprávněných zájmů a potřeb seniorské populace na celostátní úrovni.

          Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté! Tímto je zpráva předsednictva vyčerpá-
na. Děkuji za pozornost!

Zpracoval: Jan Kolář    



 

        

 


