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Vystoupení předsedy Rady seniorů ČR na slavnostním 
shromáždění k 101. výročí vzniku Československé republiky 

 
 
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzácní hosté, 
 
s úctou dnes stojím před Vámi a přináším pozdravy od seniorských organizací, 
klubů a městských Rad seniorů sdružených v Radě seniorů České republiky. 
 
Řadu let jsem měl čest zúčastňovat se těchto shromáždění v Národním muzeu, 
poté na Vítkově a nyní na Pražském hradě. 
 
Ano, prožíváme výjimečné a ojedinělé okamžiky historie. 
 
Dnes oslavujeme hrdinství, výjimečnost a oběti zakladatelů státního útvaru, 
který ale neexistuje, a za dvacet dní budeme mít příležitost zhodnotit 30 let od 
Sametové revoluce. 
 
Vzpomínám si na nedalekou katedrálu Svatého Víta, kam jsme s rodinou 
pravidelně chodili na „mši svatou“, když k oltáři přistoupila mladá žena a 
překvapeným věřícím ohlásila, že pokojné shromáždění studentů k oslavám 17. 
listopadu bylo surově rozehnáno a přitom byl zabit člověk. Všichni jsme 
zkoprněli, ale ona to nebyla pravda! Národu byla podsunuta nepravdivá 
informace!  
 
Vzpomínám na kupónovou privatizaci, na generální stávku, na zrušení práva na 
práci a na jeho náhradu právem na zprostředkování zaměstnání. 
 
Vzpomínám na utváření podmínek českého trhu práce, na první nezaměstnané, 
na zakládání nových sociálních, penzijních a zdravotních systémů. 
 
Vzpomínám na novou rodinnou a bytovou politiku, na vysokou inflaci v roce 
1991 a na znehodnocení úspor. 
 
A také vzpomínám na hlasování o vstupu do Evropské unie, které jsme 
s rodinou osobně podpořili a na rozdělení společného státu Čechů a Slováků, ke 
kterému politici neměli mandát.  
 
Ne, nebudu hodnotit procesy posledních 30 let, to neodpovídá společenskému 
postavení funkce předsedy Rady seniorů ČR. Ale určitě máme právo a také 
povinnost hovořit o kvalitě života seniorské populace. 
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Senioři vítají a oceňují možnost cestovat prakticky do všech světových 
destinací, dostatek zboží v obchodech, novou kvalitu zdravotních služeb a také 
komfortní pobytová zařízení pro Ty z nás, kteří potřebujeme stálou péči. Senioři 
vítají prodloužení délky života, ale zklamání jsou tím, že není prožita ve zdraví. 
Senioři oceňují svobodu a demokracii a také obě využívají. Máme několik 
seniorů s  důchodem nad 100 000 Kč a 84 921 seniorů, kteří mají důchod vyšší 
než 18 000 Kč. Pokud nebydlíte v nájemním bytě ve velkém městě, jste 
relativně zdráv a nejste sám, je vám vcelku dobře. Na druhé straně je korektní a 
spravedlivé připomenout, že české penze jsou nízké a mezigeneračně 
nespravedlivé. Měřeno dle parity kupní síly je 19 z 29 hodnocených zemí před 
námi a měřeno obecným náhradovým poměrem je 16 z 28 hodnocených 
evropských zemí před námi. Dále si dovolím české veřejnosti oznámit, že pokud 
by byly zachovány předlistopadové trendy, narodilo by se dalších 643 328 dětí, 
které nám mohou chybět při financování penzijního systému za 20 let. Dále 
mohlo být navíc postaveno 607 500 bytů, převis poptávky nad nabídkou by 
neexistoval a také výše současně nezaplatitelných nájmů v Praze by byla někde 
jinde.  A konečně také průměrná starobní penze by byla o 4 038 Kč vyšší.    
 
Prožíváme a očekáváme nové výzvy: 

- Demografické stárnutí. 
- 4. průmyslovou revoluci. 
- Klimatické změny a s tím související elektromobilitu, atd. atd. 
- Kromě těchto výzev globálních máme též řadu výzev národních. Některé 

Česko začleňují až na práh rozvojového světa.  
- Máme ale také desetitisíce úspěšných podnikatelů, vědců, kvalifikovaných 

lékařů, obětavých policistů a statečných vojáků, kteří zasluhují obdiv, 
vděk a úctu.       

 
Vnímám současný historický okamžik po uplynutí 30 let polistopadového 
vývoje opět za určitou křižovatku národních dějin. Jde o to, abychom se na 
výzvách doby dokázali shodnout a zejména sjednotit.  Chci věřit, že komplexní, 
objektivní a funkční analýza 30 let svobody a demokracie k tomu přispěje. 
 
A nakonec je slušné a spravedlivé poděkovat organizátorům dnešního 
slavnostního shromáždění. Poděkovat za to, že nepodlehli šikaně některých 
politiků a dlouhodobou tradici udrželi. A také panu prezidentovi, že 
shromáždění v prostorách Hradu umožnil. A předseda Rady seniorů ČR z titulu 
své funkce to s velkou pokorou, úctou a radostí činí.  
 
 
 
Děkuji Vám za Vaši pozornost a přeji krásný sváteční den.   


