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Zpráva předsedy RS ČR přednesená na 4. sjezdu Rady seniorů 
České republiky dne 7. května 2021 
________________________________________________________ 
 
Úvod: 
 

Vážené delegátky, vážení delegáti, vzácní hosté, 
za pět dnů skončí funkční období volených orgánů Rady seniorů České republiky. Pokud včas 
nezvolíme nové, de–iure přestaneme existovat. Ve třicetiletých dějinách sjednoceného 
seniorského hnutí uzavíráme etapu výjimečnou, etapu nových výzev, etapu pravdy. Seniorská 
veřejnost od sjezdu očekává jasná stanoviska k současnosti a kvalifikované návrhy pro 
budoucnost. Historické poslání 4. sjezdu je mimořádné. 
 
Senioři po 4 letech: 
Průměrná starobní penze vzrostla z 11 460 Kč v prosinci 2016 na 14 479 Kč v prosinci 2020 a 
po valorizaci k 1. lednu 2021 na 15 319 Kč. Tedy o 3 859 Kč za hodnocené čtyři roky. 
V předchozích čtyřech letech vzrostla průměrná starobní penze o 991 Kč, tedy čtyřikrát 
méně! Jde o nejvyšší historický růst za celou dobu existence České republiky. Současné 
vládě se také podařilo vyřešit dlouhodobě přetrvávající problém nízkých penzí tzv. 
starodůchodců, kteří 22 roků dopláceli na nedokonalý penzijní systém založený premiérem 
Klausem. Od 1. ledna 2019 jsou penze všem osobám 80+, kromě valorizace, automaticky 
navýšeny o dalších 1 000 Kč. Hodnoceno z mezinárodního hlediska jsou české starobní penze 
přes vysokou valorizaci v posledních letech stále nízké. Dle OECD jsou české penze na 31. 
místě z 36 hodnocených zemí. A měřeno podle parity kupní síly je 21 z 31 hodnocených 
evropských zemí před námi. Jde o důsledky nedokonalého a skromně nastaveného českého 
penzijního systému ze začátku 90. let minulého století, který je nezbytné změnit! Na 
posledním sjezdu byl oprávněně kritizován dlouhodobý pokles mezigenerační spravedlnosti, 
tedy pomalejší růst penzí oproti růstu mezd měřený tzv. obecným náhradovým poměrem, který 
nastal v roce 2014. Situace se na štěstí změnila v roce 2019, od kterého již obecný náhradový 
poměr zase roste. Vládě premiéra Babiše je spravedlivé poděkovat. Na druhé straně, zase 
podle OECD, i v této veličině je 32 z 37 zemí před námi. Ani za to současná vláda nemůže, 
zase jde o důsledky nedokonalého a skromně nastaveného penzijního systému.  

 
Vztahy s premiérem a jeho ministry: 
Ve vedoucích funkcích sjednoceného seniorského hnutí mám čest pracovat 20 let, ve kterých 
jsme nikdy neměli takové společenské postavení a vztahy s premiérem jako v posledních 
čtyřech letech. Každé jednání s premiérem, kterých se v hodnoceném období uskutečnilo 9, 
následovalo nejpozději do týdne po podání žádosti. A v permanentním telefonickém spojení 
jsme poslední roky neustále. Rada seniorů České republiky měla čest přivítat svého premiéra 
na všech mezinárodních sportovních hrách a také na všech mezinárodních odborných 
konferencích, které organizovala. Za jeho první menšinové vlády jsme mohli prosazovat 
sjezdové závěry přímo prostřednictvím vládního Programového prohlášení. Intenzivní 
spolupráce probíhala s ministryní Maláčovou, ministryní Dostálovou a také s ministryní 
Schillerovou. Jednali jsme též s každým ministrem zdravotnictví, ministrem školství, mládeže 
a tělovýchovy, s ministrem a ministryní spravedlnosti, s ministrem kultury, s ministrem 
dopravy a také s ministrem obrany. Oznamuji sjezdu, že starost o seniory byla nejen pro 
premiéra ale také pro celou vládu jasná priorita.  
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Sjezd děkuje vládě za velkorysé navyšování penzí v letech 2019, 2020 a 2021. Sjezd děkuje 
vládě za 75-ti procentní slevy jízdného v železniční a autobusové dopravě osobám 65+. Sjezd 
děkuje vládě za „Jednorázový příspěvek důchodci“ v roce 2020 k vykompenzování zvýšených 
životních nákladů seniorům v souvislosti s covidovou pandemií. Sjezd děkuje vládě za 
odstranění hrozby lékové interakce, které jsou vystaveny statisíce seniorů užívajících více než 
5 léčivých přídavků současně a také za bezúplatné očkování osob 65+ proti pneumokokovým 
infekcím. Na dobré cestě je též schválení bezúplatného očkování proti klíšťové encefalitidě. A 
v neposlední řadě sjezd děkuje vládě také za splnění neuvěřitelného počtu 24 dalších náročných 
programových požadavků 3. sjezdu. Ale jak se říká, každému, co jeho jest. Vše se bohužel 
splnit nepodařilo. Na dokončení posledních 15 programových požadavků 3. sjezdu již zbývá 
vládě málo času, chci věřit, že nebude promarněn. O dvou důležitých nesplněných tématech si 
dovolím pohovořit obšírněji: 
Téma první: Bytová krize a s tím související nízká finanční dostupnost nájemního bydlení 
osamocených seniorek a seniorů v Praze, Brně a dalších krajských městech. 
Koncepčně vytvořený převis nabídky nad poptávkou nájemních bytů byl systémově založen na 
počátku 90 let minulého století zrušením tzv. „komplexní bytové výstavby“ bez přiměřené 
náhrady. A následně v letech dalších masovou privatizací městských nájemních bytů, kde 
současná nízká portfolia městských bytů ztratily funkci přirozeného regulátora při ovlivňování 
výši nájmů u nájemních bytů ostatních pronajímatelů. Za vše mohou politici. Počet nově 
postavených nájemních bytů skokově poklesl z 55 073 v roce 1989 na 12 998 v roce 1995. Na 
původní hodnoty se bytová výstavba v uplynulých 30 letech již nikdy nedostala. Pokud by byly 
zachovány předlistopadové trendy bytové výstavby, mohlo být navíc postaveno 607 500 
nájemních bytů, převis nabídky nad poptávkou by neexistoval a výše nájmů také mohla být 
někde jinde. Dnes se přiměřený nájemní byt pro jednu osobu o velikosti 38 m2 podlahové plochy 
pronajímá v hl. m. Praze za 10 488 Kč. Před pandemií se pronajímal za 11 058 Kč měsíčně. 
K tomu je nezbytné připočítat cca 2 500 Kč za úhradu dalších služeb souvisejících s bydlením. 
Pro osamocenou seniorku s průměrnou penzí v Praze 14 836 Kč měsíčně je nájemní bydlení ve 
výši 12 988 Kč nezaplatitelné! Dovoluji si v této souvislosti připomenout, že definovaná 
hranice extrémní chudoby Světovou bankou jsou 2 USD na den. O mnoho více pražským 
seniorkám z nájemních bytů nezbývá. Rada seniorů ČR prosadila do Programového 
prohlášení první menšinové vlády premiéra Babiše závazek postavit do roku 2021 pět až šest 
tisíc malometrážních bytů komunitního typu, a pro roky další období připravit jejich výstavbu 
v obdobném rozsahu. Závazek současná vláda bohužel nepřevzala, ale pro spravedlnost je 
potřeba uvést, že vyhlásila velkolepý projekt „Výstavba“, tj. nízkoúročené půjčky pro města a 
obce s přímým profinancováním 20 % postavených sociálních bytů. Přes vysokou 
progresivitu vládního projektu obce zájem neprojevily a své zákonné odpovědnosti 
„uspokojovat potřebu bydlení svých občanů“, nedostály! Rada seniorů ČR považuje tento 
stav za závažné selhání městských samospráv v Praze, Brně a v dalších krajských městech. Od 
roku 2018 řeší ministerstvo práce a sociálních věcí funkční nastavení nové, dávky na 
bydlení. Stejná situace je s tvorbou zákona o sociálním, respektive dostupném, bydlení, 
které ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává již 12 roků. Mnoho času nezbývá, pokud 
oba zákony Parlamentem neprojdou, neudělalo se nic a znovu začínáme od nuly! 
Téma druhé: Seniorská participace a spoluúčast na rozhodování věcí veřejných. 
Pro zvýšení seniorské participace na rozhodování věcí veřejných 3. sjezd definoval a uplatnil 7 
požadavků. Kromě požadavku na přijetí zákona o seniorech, který Rada po rakouském vzoru 
zpracovala a politikům předložila již v roce 2015, jde zejména o spravedlivé zastoupení osob 
65+ v zastupitelských sborech všech stupňů, o zavedení zákonné povinnosti krajů a obcí zřídit 
výbor pro seniory, o konsolidování Rady vlády pro seniory a stárnutí populace podle 
slovenského vzoru a v neposlední řadě o stanovení Mezinárodního dne seniorů za významný 
den České republiky. Po odmítnutí zákona o seniorech vládou premiéra Sobotky požaduje Rada 
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seniorů pro reprezentativní celonárodní organizace seniorů stejná práva, jaké jsou v českém 
právním řádu přiznány zaměstnavatelským svazům a střechovým odborovým organizacím. Tj. 
po splnění předepsaných podmínek zákonné právo na seniorské zastupování. Přes 
uskutečnění úspěšné mezinárodní odborné konference k problému a také pokusu o zpracování 
konkrétních legislativních návrhů, které jsme vládě předložili, stále přešlapujeme na místě! Pro 
seniorskou populaci jde o velké téma, o kterém jsme dlouho hovořili již na 2. i 3. sjezdu Rady 
seniorů České republiky.   

 
Ochrana seniorů v čase covidovém:   
Vážené delegátky, vážení delegáti, 
již 14 měsíců žijeme s covidovou pandemií. Nebezpečný, zákeřný a houževnatý vir každodenně 
a nekompromisně prověřuje nejen funkčnost státní a veřejné správy včetně spolehlivosti 
zdravotního systému, ale zejména charakter národa. Hovořím o odpovědnosti ohleduplnosti a 
lidství každého z nás. Vir nepřenáší vláda ale lidé svým neodpovědným a sobeckým jednáním. 
První vlnu pandemie jsme díky včasným a účinným proti epidemiologickým opatřením vlády 
zvládli dobře. Smrtnost na covid, či s covidem dosáhla v loňském prvním pololetí 346 osob. 
Pak přišlo nadměrné a oproti okolním zemím předčasné rozvolnění pandemických omezení, 
národ si vydechl a ekonomika nastartovala. Řada lidí ale ztratila ostražitost, odpovědnost a 
ohleduplnost. Desetitisíce Čechů si dovolenou v rizikových destinacích neodpustili a kapacitně 
podhodnocená státní hygienická správa se během prázdnin a dovolených nedokázala připravit 
na trasování desetitisíců denně. Důsledky byly tragické. Koncem září nastartovala vlna druhá, 
patnáctkrát silnější než vlna první. Počet registrovaných nákaz rostl geometrickou řadou až do 
vrcholu 15 729 denního přírůstku nakažených. Ten nastal 4. listopadu. Po uzavření společnosti 
a přijetí pandemických omezení došlo k obratu. Nákaza pozvolně slábla, až na 4 239 denního 
přírůstku nakažených k 7. prosinci. Zmutovaný vir do tzv. britské varianty ale nastartoval vlnu 
další, která vyvrcholila 6. ledna letošního roku do rekordního denního přírůstku 17 780 
nakažených. Ministerstvo zdravotnictví a jeho experti totiž zrychlené šíření nákazy včas 
nerozpoznaly a chybně informovaná vláda nedokázala odolat obrovskému tlaku veřejnosti a 
restriktivní opatření před vánočními svátky předčasně rozvolnila. O zkrocení přírody z této 
hrůzy se všichni snažíme již čtyři měsíce. V úterý dosáhla incidence 2 405 nakažených, což je 
7,4krát méně než 6. ledna. Tato hodnota je ale stále o řád vyšší, než byla před rokem, a my zase 
rozvolňujeme! Důsledky nezvládnuté pandemie jsou tragické. Obrovské oběti na životech, 
ztráty zaměstnání a následné sociální tragédie, psychosociální dramata, extrémní 
rozpočtové náklady. Statistika je neúprosná: ke 4. květnu 2021 nákaze podlehlo 29 479 
osob!!! Z toho 89 % až 91 % byli senioři. Dle vyjádření odborníků každý v průměru 
ztratil 9 let života. Měřeno k počtu obyvatel Česka jde o čísla nepředstavitelná!! 
Opozice často říká, že odpovědnost za vývoj pandemie nese vláda. My v Radě seniorů České 
republiky zase říkáme, že tak jednoduché to jistě není. Buďme spravedliví. Uplynulých 14 
měsíců pandemie jasně prokázalo, že Český právní řád nebyl na pandemii připraven a dodnes 
připraven není. Menšinová vláda ne vždy dostala parlamentní podporu k nastavení účinných 
nástrojů ochrany života a zdraví. Vzpomeňme na výkony opozičních politiků při prodlužování 
nouzového stavu za podmínek, kdy jiné účinné nástroje k ochraně života a zdraví neexistovaly! 
Vzpomeňme na diskuse politiků a také na rozhodování soudů, které v čase covidovém 
nezvládly vážení priorit. Hovořím o střetu hodnot ústavních práv na život a míry osobní 
svobody. Rada seniorů České republiky vždy odmítala a odmítá hrátky pozičních politiků 
a právníků o právu každého nakazit jiného! Tato rádoby svoboda, odmítání roušek a dalších 
pandemických omezení vzala životy nejen tisícům seniorů ale také zdravotníkům. Čtvrtý sjezd 
Rady seniorů ČR má čest poděkovat zdravotníkům, kteří s nasazením života a zdraví, 
s velkou odpovědností a statečností každodenně prokazovali vysoký morální charakter, 
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odpovědnost a spolehlivost. Rada seniorů ČR považuje české zdravotníky, kteří o 
covidové pacienty pečovali v první linii, za novodobé hrdiny národa.  Čtvrtý sjezd 
vyjadřuje obdiv a úctou všem pracovníkům sociálních služeb, kteří s obavami před 
zavlečením pandemie do pobytových zařízení pro seniory opustili svoje rodiny a společně 
sdíleli osud se svými klienty.  A neposlední řadě sjezd děkuje také všem ostatním, kteří 
výše uvedeným profesním skupinám pomáhali.     

 
Velká nespokojenost s očkováním seniorů: 
Dosavadní zkušenosti z Česka, Evropy i světa prokazují, že z důvodu věku jsou nejohroženější 
skupinou onemocněním COVID – 19 osoby 65+. Každý z ministrů zdravotnictví, kromě 
současného, se kterým jsme dosud nestihli jednat, Radě seniorů ČR slíbil, že důchodci z důvodu 
extrémního zdravotního rizika budou očkováni první ze všech. Ostatně mnoho zemí tak učinilo, 
prvně proočkovalo seniory, a teprve když byli všichni zájemci uspokojeni, přišli na řadu ostatní. 
Sliby chyby, ministr Blatný, který očkovací strategii připravil a ve vládě také prosadil, rozhodl 
jinak. Kromě seniorů je současně očkováno dalších sedm tzv. prioritních skupin přesto, že 
senioři stále proočkováni nejsou! Z celkového počtu 3 156 421 očkovaných osob k 30. dubnu 
alespoň první vakcínou, bylo 670 270 zdravotníků, vojáků, mediků a dalších dobrovolníků, 
kteří zdravotním a sociálním službám pomáhají. Dále 208 706 klientů a pracovníků sociálních 
služeb, 253 490 pracovníků ve školství, 85 476 pracovníků tzv. kritické infrastruktury a 144 
635 chronicky nemocných. Tedy kromě 1 793 844 seniorů dále 1 362 577 osob dalších. 
Senioři se očkovat chtějí, již první den vyhlášené registrace pro veřejnost, tj. 15. ledna, se 
zaregistrovalo 150 000 ze 443 841 seniorů starších 80 let. Na začátku tohoto týdne, tedy po 
čtyřech měsících očkování, stále čekalo na vakcinaci zaregistrovaných 138 230 osob ve věku 
65 až 69 let, 154 432 osob ve věku 70 až 79 let a 61 405 osob starších 80 let. Každý den tak 
zbytečně umíraly stovky a v současnosti desítky seniorů!!! Osměluji se spekulovat, že pokud 
by byli očkováni včas, mohlo být o 9 452 zemřelých, tj. o třetinu méně!!! Sjezd viní 
Ministerstvo zdravotnictví za chybně nastavenou celostátní vakcinační strategii! Sjezd 
viní krajské samosprávy za převzetí a zakomponování chyb celostátní strategie do 
strategií krajských! A v neposlední řadě, sjezd odsuzuje stovky nezodpovědných za 
zneužití funkcí a společenského postavení a z pochybného rozdělování vakcín mimo 
centrální registr!!! Jde o rozvrat společenské morálky a elementární lidské slušnosti!  

 
Několik slov k politické situaci a k parlamentním volbám: 
Po celou dobu pandemie je politická scéna České republiky permanentně ve válce. Na rozdíl 
od okolních zemí, kde opozice převzala v tragické době svůj díl odpovědnosti za ochranu životů 
a zdraví národa, v Česku tak tomu dlouho nebylo a ani v současnosti se nijak moc neukazuje. 
Za sto let světových dějin je v Česku největší krize historie zneužívána k politickému boji, 
volební úspěch je podřízen všemu, ochrana života a zdraví nejsou rozhodující. V současnosti 
se hraje o předčasné volby, opozice se domnívá, že v létě bude mít výhodnější podmínky než 
v říjnu. Pro seniorskou populaci, která je přímo závislá na rozhodování politiků, jsou letošní 
parlamentní volby až existenčně důležité. Jaké budou výsledky, takový bude život seniorů. 
Vzpomeňme na vládu premiéra Nečase a více premiéra Kalouska, jaká zla a utrpení dokázala 
seniorské populaci způsobit. Jistě si vzpomínáte na úspěšnou historicky první seniorskou 
demonstraci, kterou jsme byli donuceni proti této vládě svolat. Nedopusťme, aby se historie 
opakovala. Pokud seniorská populace pro novou vládu již prioritou nebude, můžeme 
ztratit hodně. Vyzýváme seniorskou populaci k masové účasti na sněmovních volbách 
2021. Vyzýváme všechny organizace seniorů v České republice k aktivnímu zapojení do 
předvolení informační kampaně. Volme ty politické strany a hnutí, které vstřícnost a 
podporu seniorské populace prokázaly.  
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Aktivity Rady seniorů ČR v pátém funkčním období: 
Vážené delegátky, vážení delegáti, vzácní hosté, 
opět stojíme na rozcestí české historie. Novou vládou čekají úkoly nebývalé. Chci věřit, že 
nebudou řešeny na úkor seniorské populace, která je stále velmi zranitelná. Příležitostí je k tomu 
mnoho. Penzijní reforma a s tím související reforma daňových příjmů. Konsolidace státního a 
veřejných rozpočtů. Přijetí EUR a dopady této transakce na zranitelné skupiny. Transformace 
české ekonomiky a její vliv na zaměstnanost, příjmy a inflaci spotřebitelských cen. Nastavení 
sociálního, respektive zdravotního systému. Valorizace penzí, nastavení podmínek nároku a 
výše sociálních dávek. A pokud centrální banka nenakoupí státní dluhopisy, obdobně jako 
centrální banky v Polsku a Maďarsku, tak i nákladné splácení státního dluhu a snižování 
schodku veřejných financí. Dovoluji si v této souvislosti také připomenout, že financování 
Rady seniorů ČR je přímo závislé na dotačních titulech. 
Rada seniorů České republiky vidí východisko z krize v podpoře spotřeby a v multiplikačních 
efektech všeho druhu. A jeden z nejdůležitějších je jistě výstavbu městských nájemních bytů. 
Zejména bytů sociálních. V Česku jich jenom pro seniorskou populaci chybí desetitisíce.   

Sjezd opakovaně požaduje výstavbu 10 000 malometrážních bytů pro seniory do roku 
2025. Využijme připravované nástroje, tj. plán investic do roku 2050 a také prostředky 
z národního plánu obnovy z fondů obnovy Evropské unie. Vyzýváme stát k vypsání 
progresivních dotačních titulů podpory obecní bytové výstavby. Vyzýváme samosprávy 
v hlavním městě Praze a v dalších krajských městech k nápravě neúspěšných bytových politik 
a k urychlenému zahájení masové výstavby obecních bytů.   

Sjezd požaduje schválit připravené zákony penzijní reformy. Pandemie téměř o rok 
pozdržela práce na penzijní reformě. Odpovědnost za napravení chyb transformačních politik 
založených před 30 léty tak bude na novém složení Parlamentu. Komise pro spravedlivé 
důchody, tj. v pořadí již 6 důchodová komise, odvedla velkou práci. Její kvalifikovanost a 
erudici potvrdila konkurenční zpráva OECD. Poprvé v  historii České republiky jsou řešeny 
zásadní problémy penzijního systému: vícezdrojové financování dle doporučení OECD, nová 
architektura starobní penze a její rozdělení na solidární a zásluhovou část, systémová podpora 
růstu natality populace, zvýšení nízkých důchodů žen a osob pečujících o osobu blízkou, řešení 
statutárního důchodového věku rizikových profesí, doba pojištění, která je v  Česku extrémně 
vysoká, minimální starobní důchod, progresivnější valorizace penzí, zjednodušení pravidel a 
spravedlivější a srozumitelný výpočet starobní penze, zavedení individuálních osobních účtů 
pojištěnců a v neposlední řadě zvýšení vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na 
sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných aby měli vyšší penze. Rada seniorů 
České republiky navrženou penzijní reformu vítá, oceňuje a podporuje. Sjezd vyzývá 
budoucí politiky ke schválení reformy dle současných návrhů.  

Sjezd požaduje urychleně schválit dlouho připravovanou legislativní úpravu nové 
sociální dávky na bydlení. Právě ta má nastavit progresivně funkční systémové změny oproti 
zastaralým dávkám současným. Přídavek na bydlení musí mít schopnost ošetřit vysoké náklady 
na bydlení starobních důchodců v Praze a dalších krajských městech u jednočlenných 
domácností seniorů. Musí mít také schopnost regulovat trh nájemního bydlení a také splnit 
ústavní závazky a Mezinárodní úmluvy, které Česká republika ratifikovala. 

Sjezd opakovaně požaduje schválit zákon o sociálním, respektive dostupném bydlení, 
který seniorské populaci po odpracování 40 a více let pro společnost zajistí důstojné stáří.  

A v neposlední řadě sjezd opakovaně požaduje přiznání právního nároku na seniorské 
zastupování reprezentativním seniorským organizacím. Seniorská centrála a seniorská 
samospráva není o nic horší než obdobné instituce zaměstnanců nebo zaměstnavatelů, kteří jej 
mají!    
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Závěr:  
Co říci závěrem? 29. května tomu bude 16 let, kdy sjednocené seniorské hnutí založilo Radu 
seniorů České republiky. Odvedli jsme obrovskou práci a jsme pyšní na prosazení mnoha 
nástrojů, které přispěly k růstu kvality života českých seniorů. Vybudovali jsme krajskou, 
městskou a místní strukturu Rady, založili tradice celostátně organizovaného seniorského 
sportování, společenských a kulturních aktivit. Důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů 
jsou v České republice samozřejmostí. Je nás 21 organizací celostátního charakteru, 16 
organizací regionálního charakteru, 25 městských Rad seniorů a 234 samostatných klubů s cca 
300 000 členskou základnou. Využijme efektivně tento obrovský potenciál pro další růst 
sociálního postavení a kvality života českých seniorů. 
Loučím se s Vámi dnes jako předseda Rady seniorů České republiky. Všem mnohokrát děkuji 
za trpělivost a úžasnou spolupráci. Každý z nás poctivě odváděl vše, co mohl a uměl.  
Zdeněk Pernes z Rady seniorů ČR neodchází. Bude nadále členem kolegia a dle rozhodnutí 
delegátů také čestným předsedou. Jsem připraven nadále poctivě pracovat při tvorbě legislativ 
státu, v odborných týmech vlády a ministerstev a samozřejmě i na dalších důležitých aktivitách 
dle požadavků nového vedení.    
Budoucnost Rady je na mladých. My starší ale také musíme převzít svůj díl odpovědnosti a 
mladým pomáhat.  

 
Děkuji váženému panu prezidentovi, premiérovi a ministrům za podporu a spolupráci. 
Děkuji předsedům a celé členské základně partnerských politických stran za podporu seniorské 
populace.  
Děkuji sponzorům, tj. společnostem Pfizer Česká republika a Nadaci ČEZ, za finanční podporu 
a pomoc.  
Věřím, že prospěšnou a užitečnou spolupráci se podaří znovu navázat s novým vedením 
Asociace krajů České republiky a také se Svazem měst a obcí. 
Zdravím a mnohokrát děkuji za dlouhodobou spolupráci seniorským partnerům z Polska, 
Německa a Maďarska. 
Zdravím a mnohokrát děkuji za spolupráci a podporu slovenským bratrům z Jednoty důchodců 
na Slovensku a loučím se s velkým osobním přítelem Ing. Janem Lipianským, PhD. 
Zdravím a děkuji nejstarší evropské organizaci seniorů EURAGu a jejímu prezidentovi 
profesoru Dirkovi Jarrému, za spolupráci, podporu a pomoc.    
Přeji Vám všem pevné zdraví, spokojenost a úctu.   
Na shledanou v lepších časech, na shledanou na 5. sjezdu Rady seniorů České republiky. 

 
 
 
V Praze dne 7. května 2021           4. sjezd RS ČR        


