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Kratochvílné čtení
ZPRAVODAJ SENÁTORA ZA STRAKONICKO, PÍSECKO, VIMPERSKO
Spolupráci s obcemi chci
více rozproudit
Na titulní straně letošního vydání informačního zpravodaje Karla Kratochvíleho jsme senátora dvanáctého volebního
obvodu vyzpovídali v krátkém rozhovoru.
Uvnitř čísla naleznete další podrobnosti
o jeho práci, ale prostor jsme našli i na
pár zajímavostí a oblíbenou křížovku.
Teď už ale slibované otázky a odpovědi.
Právě uplynula třetina vašeho volebního období. Hodnotíte tyto dva roky v Senátu jako úspěšné?
Já myslím, že ano. Prvních pár měsíců
ve funkci posloužilo k tomu, abych se lidově řečeno rozkoukal a získal si důvěru
a respekt kolegů. Což se, myslím, povedlo a já se tak velmi záhy naplno pustil do
práce. Troufám si tvrdit, že za úspěšné lze
označit také mé působení ve Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu, ve
kterém jsem uplynulé dva roky zastával
funkci místopředsedy. Za tu dobu byla ve
výboru projednána řada důležitých zákonů. A řekl bych, že se mi při diskuzích
nad nimi dařilo kolegy často přesvědčit
o pádnosti mých argumentů a výsledky
hlasování tak významně ovlivňovat. Osobně to, kromě jiného, přisuzuji nesmlouvavým postojům, které zastávám směrem
k různým lobbistickým skupinám a jejich
tlakům. Bytostně totiž nemám rád sebemenší snahy cokoli určovat předem.
Navrhl jste úpravu zákonů o silničním
provozu, dani z přidané hodnoty a zákoníku práce. Která z nich je podle vás
nejdůležitější?
Asi bych se trochu zdráhal jednu z navrhovaných úprav označit za tu nejdůležitější, protože každá z nich má svůj význam
a proto byla navržena. Nicméně největší
dopad by ve společnosti měla mít změna
zákoníku práce, kdy spolu s kolegy usilujeme o zrušení karenční doby při pracovní
neschopnosti zaměstnanců. Chceme tedy,
aby byly placené i první tři dny nemoci.

Máte informace o tom, jak postupuje
stavba dopravní tepny D4, jejíž dokončení jste označoval za jednu ze svých
senátorských priorit?
Ano, mám. Kromě jiného také proto, že
se často účastním různých setkání, při
kterých se otázka dostavby této komunikace řeší. Naposledy to bylo při podzimním zasedání Sdružení pro výstavbu D3
a D4, které se uskutečnilo na Krajském
úřadě Jihočeského kraje. Současný stav
v otázce výstavby je takový, že vše směřuje k dostavbě úseku od křižovatky u Milína po rozšíření u Mirotic v celkové délce
32 km formou pilotního projektu PPP (Public-Private Partership). Což znamená, že
by byl tento úsek postaven a provozován
s využitím soukromého sektoru. Osobně
tento projekt podporuji, protože je příslibem možnosti rychlého dostavění kvalitního a rychlého spojení mezi Prahou a Pískem, Strakonicemi a Šumavou. Nicméně
i v tomto prosazuji rozumný a obezřetný
přístup, přeci jen se jedná o zcela jiný systém, nežli je dosud výlučně uplatňovaná
výstavba ze zdrojů EU a národních zdrojů.
Jste v kontaktu s představiteli obcí
a měst svého volebního regionu a pomáháte jim řešit jejich problémy?

Snažím se být, ale připouštím, že si dovedu představit ještě intenzivnější spolupráci. Je samozřejmé, že kdykoli se
někdo z představitelů měst a obcí senátního obvodu ozve s tím, že by uvítal mojí
pomoc, tak se snažím vyřídit vše, co potřebují. Ale předpokládám, že když přijedu starostům svoji pomoc osobně nabídnout, tak se naši spolupráci podaří více
rozproudit. Rád bych se za tímto účelem
v blízkém budoucnu vypravil především
na Prachaticko a Strakonicko. Díky tomu,
že bydlím v Písku, mají to ke mně zdejší
přeci jen blíž.
A co běžní obyvatelé senátního obvodu? S těmi se také stýkáte?
Často a velmi rád. Kromě toho, že jsou
jim k dispozici mé senátní kanceláře ve
Strakonicích a v Písku, tak se spolu setkáváme při různých akcích. Ať už je pořádají obce nebo jiné organizace jako
například dobrovolní hasiči nebo sportovní kluby a jiné spolky, snažím se tato pozvání přijímat. Kromě jiného právě proto,
abych se na nich mohl setkávat s širokou
veřejností. Díky neformálnosti takových
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Dění v senátním obvodu se Karel Kratochvíle účastní s velkým zájmem
22. 2. 2016 Písek

23. 4. 2016 Volyňsko

17. 7. 2016 Strakonicko

Setkání se studenty

Návštěva významného
zaměstnavatele

Hasičská Extraliga

Vysvětlit legislativní proces a zodpovědět dotazy studentům dvou tříd čtvrtého ročníku bylo
mým cílem při návštěvě písecké Střední průmyslové školy.

Jsem rád, že díky společnosti Knürr sídlící
v Nišovicích u Volyně má práci více než 300
lidí z tohoto regionu. Do provozu podniku jsem
se podíval při dni otevřených dveří.

Úžasný areál Bobr arény v Záhorčicích hostil
družstva z celé ČR, které sem přijely bojovat
o vítězství v závodu Extraligy ČR v požárním
útoku. Klání jsem se zúčastnil na pozvání starostky obce paní Libuše Tesárkové.

31. 5. 2016 Praha

2. 8. 2016 Lety

Klienti z Oseka vystavovali
v Senátu

Uctění památky
nacistických obětí

S mojí záštitou byla poslední květnový den
v Senátu zahájena výstava krásných výtvarných děl klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením z Oseka u Strakonic.

V místě památníku Lety jsem zastupoval horní
komoru Parlamentu ČR při pietním aktu romským obětem nacismu.

10. 3. 2016 Strakonice

Večer se záchranáři
Bylo mi velkým potěšením osobně se zúčastnit Společenského večera pro záchranáře pořádaného městem Strakonice pro lidi, kteří ve
své profesi nebo dobrovolně pomáhají ostatním a zachraňují naše životy. A za to jim patří
opravdu velké uznání a poděkování.

3. 10. 2016 Písek
22. 3. 2016 Písek

Příjezd Legiovlaku
Na vlastní oči jsem se přesvědčil, že díky věrné replice legionářského vlaku lze připomínat
zásluhy čs. legií jakožto důležité kapitoly našich dějin opravdu zajímavým a atraktivním
způsobem.

9. 7. 2016 Mirotice

Tradiční městské slavnosti
Již více než dvě dekády se v Miroticích konají
Alšovy dny pojmenované po zdejším slavném
rodákovi. Jde o moc pěknou akci, která ve
svém programu myslí na všechny věkové kategorie návštěvníků.

Otevírání nových prostor
ZUŠ Písek
V písecké ZUŠ Otakara Ševčíka nově vznikla
v podkroví výstavní galerie a krásný divadelní
sálek. Věřím, že prostory budou studentům
i pedagogům dobře sloužit.
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pokračování rozhovoru ze strany 1
setkání dojde nejen na otázky týkající se
politiky a legislativy, ale i běžné starosti
každodenního života. Vědět co je pro lidi
důležité a co je trápí, je podle mého názoru pro každého zákonodárce jedna z nejdůležitějších věcí, pokud chce tuto práci
vykonávat opravdu zodpovědně.
Jaké plány máte do dalšího období výkonu senátorského mandátu?
Při rozhodování stále spoléhat především
na zdravý selský rozum. Svědomitě pokračovat v práci v Senátu a nadále dohlížet na rozumnost zákonů přijímaných
Parlamentem. Nabídnout intenzivnější
spolupráci obcím volebního obvodu a zůstat v kontaktu s občany.
Na závěr dovolte otázku na blížící se
Vánoce – jaký k nim máte vztah?

Vánoce mám moc rád. Je to pro mě jedna
z mála příležitostí v roce, jak alespoň na
pár dnů vypnout a užít si toho, že jsme
s rodinou pohromadě. Vše u nás probíhá
podobně, jako ve většině domácností.
K jídlu se podává klasika - rybí polévka,
smažený kapr a bramborový salát, kterého vždy zbaštím hromadu. Musím za něj
mojí ženu Yvonu pochválit, umí ho připravit opravdu vynikající. A když už se závěr
našeho povídání týká těchto krásných
svátků, dovolte mi využít této příležitosti, abych všem čtenářům popřál Vánoce
plné štědrosti, pohody, lásky, klidu a v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů.

Senátorská kancelář Písek

Senátorská kancelář Strakonice

Hradební 134/II
397 01 Písek
Aleš Randl / asistent
Telefon: +420 725 809 577
E-mail: ales.randl@volny.cz

Smetanova 533
386 01 Strakonice
Ludmila Čapková / asistent
Telefon: +420 725 809 576
Email: senator.strakonice@email.cz

Ke spolupráci se senátorem Kratochvílem se vyjádřili:

Petr Koblic
Manažer a trenér klubu Junior cycling projekt team

Činnost našeho klubu se zaměřuje na vyhledávání cyklistických talentů ve věkové kategorii
šest až čtrnáct let a organizaci cyklistických závodů zejména na Písecku. Kromě jiného pořádáme MTB kritérium „OKOLO HRADEB“, což je
závod s trasou vedoucí centrem Písku. Poprvé
se konal minulý rok na jaře a letošní ročník už
byl součástí Jihočeského MTB poháru. A právě tato sportovní událost nás s panem senátorem Kratochvílem dala dohromady. Písecký

cyklistický závod je sportovní projekt pro děti
a mládež, takže jsme doufali, že bychom jeho
podporu a záštitu mohli získat. A povedlo se.
Ochotně nám vyšel vstříc a akce se tedy po
oba roky konala s jeho pomocí. Jsem rád, že
cítil potřebu podpořit projekt, kterým se snažíme přivést k cyklistice další mladé zájemce.
Je to sport, který si teprve bude muset své místo na slunci vybojovat. Aby se tak stalo, je potřeba pro něj nadchnout především děti a mládež. A právě o to se v našem klubu snažíme.
Pokud tedy máte malé děti a jste z okolí Písku
nebo Milevska, tak se na nás neváhejte obrátit.

Kdoví, třeba zrovna ve vašem potomkovi objevíme příštího šampiona v cyklistice.

mimořádné, protože jsme si připomínali 600 let
od Mistrova upálení. A právě při těchto událostech jsem měla možnost osobně poznat pana
senátora Kratochvíleho. Byla jsem moc ráda,

že pozvání k účasti na těchto akcích ochotně
přijal a svojí osobní přítomností nás přijel podpořit. Později vyšel vstříc také paní místostarostce Grunské, která ho požádala o zprostředkování exkurze do sídla Senátu pro naše
důchodce. Nedělalo mu potíž přijít se s nimi
v průběhu prohlídky pozdravit a zajímat se o jejich bezprostřední dojmy. Díky těmto zkušenostem vnímám senátora Karla Kratochvíleho jako
vřelého člověka s lidským přístupem. Věřím, že
pokud se v zájmu občanů města na pana senátora obrátím, udělá vše pro podporu Husince.

Ludmila Pánková
Starostka Husince

Osobně jsem v politice nováček. Vstoupila jsem
do ní až s podzimními komunálními volbami v
roce 2014, kdy jsem byla zvolena do zastupitelstva a následně starostkou Husince. Jedním
z prvních úkolů, které jsme museli v nové sestavě na radnici zvládnout, bylo zajištění slavnostního otevření zrekonstruovaného Husova
rodného domku a uspořádání tradičních Husových oslav. Ty byly v roce 2015 svým rozsahem
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Křížovka o ceny

Tajenka obsahuje jméno šlechtice, který nechal vybudovat jeden ze tří paláců, ve kterých sídlí Senát. Znění tajenky co nejrychleji odešlete na email kratochvilnecteni@seznam.cz,
nejpozději však do 15. prosince 2016. Pět vylosovaných luštitelů, od kterých obdržíme správně vyluštěnou tajenku, získá odměnu – 1kg medu pocházejícího z vlastního
chovu včel Karla Kratochvíleho.

kém hřebčinci. Ostatně koně také rozhodly o tom, že půjdu po
základce na zemědělku,“ prozrazuje senátor.
A právě studium na Střední zemědělské škole v Písku mu umožnilo být s koňmi téměř denně. Po celá školní léta totiž docházel
do školního jezdeckého oddílu, který tehdy vedl legendární trenér
Josef Stejskal. Oddíl sídlil shodou okolností také ve hřebčinci.
„Asi by mě tenkrát nenapadlo, že sem někdy budu docházet nejen za zábavou, ale i za prací,“ pozastavuje se Karel Kratochvíle.
Ovšem přesto se tak stalo. Poprvé v polovině roku 1989, kdy začal v dnešním Zemském hřebčinci zastávat pozici konzulenta,
a podruhé v roce 2012, od kdy podnik řídí.

Koně jsou mojí
celoživotní láskou
Kdo ví, možná i království by byl Karel Kratochvíle ochoten vyměnit za koně. Ovšem nebylo by to pro záchranu holého života po vzoru utíkajícího anglického krále, ale proto, že má tato
krásná a ušlechtilá zvířata tak moc rád. „Poprvé jsem se k nim
dostal už jako kluk díky tátovi, který na nich jezdíval v písec-

Kolem koní se ale točilo téměř každé jeho pracovní působení
i řada volnočasových aktivit, mezi nimiž bylo ještě donedávna například aktivní vykonávání funkce rozhodčího skokových soutěží
v rámci České jezdecké federace. Byť zcela souhlasí s příslovím,
že na svět je nejkrásnější pohled z koňského hřbetu, na koně se
dnes posadí už jen zřídka. Jedním dechem k tomu ale dodává:
„To však neznamená, že bych na koně zanevřel. Pokud jsem zrovna v hřebčinci, první co udělám po příchodu do práce je, že si
naplním kapsy suchým chlebem a vypravím se do stájí. Tam pak
obejdu všechny boxy a každému koníkovi kousek dám. Mám tyhle chvíle moc rád a náramně si je užívám,“ zakončuje své vyznání z lásky ke koním senátor Karel Kratochvíle.
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