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ZPRAVODAJ SENÁTORA ZA STRAKONICKO, PÍSECKO, VIMPERSKO

Milé dámy, vážení pánové,
když jsem před třemi lety získal mandát
senátora, stanovil jsem si jako jednu z priorit svoji dostupnost. Od samého začátku
považuji za důležité, aby nebyl problém
se se mnou spojit, jakmile občan nebo
zástupce místní samosprávy či nějaké
instituce usoudí, že bych mohl být při
řešení jeho potřeb užitečný. Kontaktním
místem pro tyto případy jsou mé dvě senátní kanceláře ve Strakonicích a v Písku.
Oslovení je možné také přes internet, ať
už prostřednictvím profilu na sociální síti
Facebook nebo přes můj web. Příležitostí
k osobnímu setkání jsou také mé četné
návštěvy nejrůznějších veřejných akcí,
které podnikám po celém senátním obvodě.
Osobně jsem opravdu rád, že za první polovinu volebního období, která právě uplynula, využilo možnosti obrátit se na mě,
coby svého zástupce v Parlamentu ČR,už
tolik z vás. Za přínosné považuji především všechny požadavky a připomínky ke
konkrétním zákonům, které se ke mně
dostanou ve fázi jejich projednávání Senátem. Dávají mi vědět, jak na danou problematiku nahlíží alespoň část veřejnosti,
což lze při samotném rozhodování o zákonech zohlednit.
Ostatně - jen letošní rok takových případů
přinesl hned několik. Za všechny uvedu
alespoň dva. Před projednáváním zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních na květnové schůzi se na mě obrátil
pan Radek Bríška z Písku, tatínek šestiletého Filípka trpícího poruchou autistického spektra v kombinaci s ADHD. Při hlasování o tomto zákoně v Senátu hrozilo,
že jeho vrácením zpět do Sněmovny by na

základě podaných pozměňovacích návrhů mohlo dojít k vyřazení profese behaviorálních analytiků, tzv. ABA asistentů z
nelékařských profesí. Takové opatření by
rodičům dětí s postižením, jaké má i Filip,
zásadně zkomplikovalo možnosti zajištění jejich rozvoje. S přihlédnutím k informacím, kterých se mi dostalo přímo panem Bríškou, jsem nakonec hlasoval pro
schválení zákona a tedy ponechání ABA
asistentů mezi nelékařskými profesemi.
Zákonů, jejichž projednávání v Senátu
bylo spojeno se zájmem veřejnosti vyjádřit k nim svůj postoj, by se samozřejmě
dalo jmenovat více. Dalším takovým z poslední doby byl například zákon o elektronických komunikacích. Řešil přechod
na nový standard televizního vysílání
tzv. DVB-T2 a posílení ochrany spotřebitele v oblasti elektronických komunikací.
Mimo jiné určoval i maximální délku výpovědi v případě přenesení čísla na deset

dní. Požadavek, aby byl zákon Senátem
přijat ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, mi sdělilo nejen mnoho
spoluobčanů, ale také spolků a sdružení
chránících práva spotřebitelů.
Vše uvádím proto, abych vás ujistil, že naslouchat vašim názorům, postojům a přáním pro mě zůstává při výkonu mandátu
senátora strakonického volebního obvodu jednou z hlavních priorit. A také proto,
abych vám možnost mým prostřednictvím
ovlivňovat věci veřejné připomněl.
Závěrem vám přeji, aby se vám čtvrté vydání Kratochvílného čtení líbilo. A také,
aby nám všem sloužilo zdraví a mohli
jsme se tak za rok nad jeho dalším číslem
všichni opět setkat.
Váš Karel Kratochvíle

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
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Senátor na významné osobnosti regionu nezapomíná
Karel Kratochvíle považuje za nezbytné
upozorňovat na významné osobnosti, jejichž
život je spjat s naším regionem.
Proto je rád, když se jako senátor může zasadit
o to, aby se našim významným spoluobčanům
dostalo náležitého uznání. Jeho snažení v této
oblasti již své výsledky přineslo, přičemž za
zmínku nepochybně stojí dvě události, ke kterým došlo v závěru loňského roku.
Tehdy, na základě návrhu na státní vyznamenání, který podal senátor Kratochvíle, udělil prezident republiky Medaili za zásluhy in memoriam
akademickému architektovi Jindřichu Goetzovi.
K tomu člen horní komory Parlamentu uvedl:
„Jsem rád, že prezident můj návrh přijal a pana
architekta Goetze ocenil. Díky chalupě v Mede-

nicích u Protivína pro něj byly jižní Čechy druhým domovem, tak mě těší, že impuls k zaslouženému udělení státního vyznamenání vzešel
právě od nás Jihočechů. Jen mě mrzí, že už tady
s námi není.“ Jindřich Goetz se narodil v roce
1939 v Praze. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v oboru užitá architektura
a následně se stal uznávaným filmovým scénografem. Na scénografii se podílel u více než
120 českých filmů. K těm nejznámějším patří
Údolí včel, Adelheid a Hadí jed Františka Vláčila, Farářův konec Evalda Schorma nebo Jirešův
Katapult. V jeho rozsáhlé filmografii nalezneme
komedie Zabil jsem Einsteina, pánové!, Jáchyme, hoď ho do stroje! i filmy pro nejmladší:
Lišáci, Myšáci a Šibeničák nebo Chobotnice
z II. patra. V roce 1996 získal v kategorii Nejlepší výtvarný počin Českého lva za film režiséra

F. A. Brabce Král Ubu. Tečku v Goetzově filmografii tvoří úsměvná hudební pohádka V peřině.
Zemřel v březnu loňského roku ve věku 76 let.
Svoji úctu k významným osobnostem našeho
regionu vyjádřil senátor Kratochvíle také podílením se na vybudování a odhalení pamětní
desky kpt. Václava Kojzara v šumavské obci
Stachy. Akt se odehrál vloni při oslavě Dne
vzniku samostatného Československa u příležitosti uplynutí 100 let od narození tohoto hrdiny protinacistického odboje. Za své činy byl
právem vyznamenán například Československým válečným křížem 1939 nebo medailemi
Za chrabrost a Za zásluhy. Přežít dokázal nejen
boje největšího světového válečného konfliktu,
ale také perzekuci komunistického režimu v padesátých letech.

Ing. Kratochvíle vybírá několik akcí konaných za jeho účasti
3. 1. 2017 České Budějovice

13. 5. 2017 Praha

5. 8. 2017 Volyně

Projednání novely zákona

Lidové umění v Senátu

Plavecké závody

Se starosty šumavských obcí, představiteli
samospráv Jihočeského a Plzeňského kraje a jihočeskými ústavními činiteli jsme na
krajském úřadě projednávali novelu Zákona
o ochraně přírody a krajiny.

Dudáckou muziku při ZUŠ Blatná jsem s potěšením a pýchou uvedl před diváky třetího
ročníku Krojovaných slavností v pražské Valdštejnské zahradě.

Úctyhodný 38. ročník plaveckých závodů Vozkův memoriál se opravdu vyvedl také díky
pěknému počasí. Radosti a trápení ohledně
vedení města jsem při této příležitosti probral
se starostou Václavem Valhodou.

1. 4. 2017 Osek

20. 5. 2017 Mozolov

11. 8. 2017 Pištín

První písemná zmínka

Můj významný den

Vesnice roku

625 let od první písemné zmínky o obci oslavovali na jaře v Oseku. Slavnost se odehrála
v místním krásném zámku a já jsem moc rád,
že jsem mohl být této události osobně přítomen.

Dobrovolní hasiči mají moji velkou podporu
a jejich akce často navštěvuji. Soutěž mladých
hasičů na jaře v Mozolově pro mě ale byla mimořádná – obdržel jsem zde novou průkazku
člena Sdružení hasičů ČMS.

Ještě jednou gratuluji obci Pištín k získání titulu Vesnice roku Jihočeského kraje. Úsilí potřebné k získání tohoto ocenění si vysloužilo
moje velké uznání.
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JUDr. Veselý kandiduje s podporou Karla Kratochvíleho

Zadavatel: ČSSD / Zpracovatel: GBA s.r.o.

zase ve Sněmovně a vše by se dalo řešit
na jednom místě. Proto bych uvítal, kdyby Ondřej v nadcházejících volbách uspěl
a stal se poslancem.
Odpovídá Ondřej Veselý.

Veselý po starostovi poslancem? „Jsem jednoznačně pro,“
říká senátor Kratochvíle.
Proč má JUDr. Ondřej Veselý – lídr kandidátky ČSSD za Jihočeský kraj – v nadcházejících parlamentních volbách podporu úřadujícího senátora za volební
obvod Strakonice Karla Kratochvíleho?
A s čím jde do voleb samotný kandidát?

v soukromém i veřejném sektoru, běžné
problémy lidí tedy důvěrně zná z obou
stran. Má řadu zkušeností z komunální
a regionální politiky, byl úspěšným starostou Písku. Jsem přesvědčen, že přesně takové lidi naše země ve Sněmovně
potřebuje.

Odpovídá Karel Kratochvíle.

Jak dlouho se s Ondřejem Veselým
znáte?
Od roku 2003, kdy v Písku vstoupil do
sociální demokracie. Pamatuji si to velmi
dobře, protože již tehdy jsem byl předsedou okresního výkonného výboru strany.
Rok na to jsem se stal poslancem, tak
jsem ho, coby jediného právníka v naší
místní organizaci oslovil s nabídkou, zda
by pro mě nechtěl pracovat na pozici asistenta, který bude mít na starost právní
analýzy. Dodnes jsem rád, že jsme se
tenkrát dohodli. Jednak proto, že odváděl skvělou práci a také kvůli tomu, že se
z nás nakonec stali i kamarádi. Což byla
při našem osobním nastavení jen otázka
času. Oba jsme totiž veselí a přátelští lidé.
Proč si myslíte, že by se měl stát poslancem?
Je to chytrý a vzdělaný člověk v nejlepších
letech, který má už řadu životních zkušeností. Je právník, což je pro práci zákonodárce opravdu velká výhoda. Pracoval

Může být fakt, že se dobře znáte nějak
přínosný pro vaši případnou spolupráci
senátora a poslance?
O tom jsem přesvědčen. Jak jistě víte,
všechny zákony jdou z Poslanecké sněmovny do Senátu a pokud se poštěstí,
že mezi členy obou komor fungují osobní vazby, jako je tomu u nás dvou, má to
velký přínos především díky snadnějšímu
přenosu informací. Dobrá komunikace
mezi poslancem a senátorem, kdy není
problém zvednout telefon a upřesnit si,
jak a proč na ten či onen zákon nahlížíme ve Sněmovně a v Senátu, může v konečném důsledku zákonodárný proces
zjednodušit. Fakt, že se dobře známe a již
řadu let spolu úspěšně spolupracujeme,
může mít pozitivní efekt nejen na celostátní úrovni, ale také v našem regionu.
Naše senátní a poslanecké kanceláře by
byly v úzkém kontaktu, snadno bychom se
tak mohli sejít oba, pokud by někdo z občanů nebo zástupců místní samosprávy
potřeboval jakoukoli pomoc. Já bych předestřel, co se dá dělat v Senátu, Ondřej

Čeho byste chtěl v poslanecké lavici vy
osobně dosáhnout?
Předně bych rád panu senátorovi poděkoval za podporu, které si opravdu cením.
A nyní k položené otázce. Jsem právník
a letitý komunální politik. Jako právník
vidím v zákonodárném procesu problém
v tom, že komunikace s odbornými skupinami neprobíhá dostatečně. Některé
zákony jsou tak prosazovány moc rychle
a příliš na sílu, aniž by byly dostatečně zohledňovány názory odborníků. To bych rád
změnil i za cenu toho, že si příprava zákonů vyžádá trochu delší čas - nebude je
však potřeba za pár měsíců novelizovat.
Jako komunální politik občas vidím odtržení státu od reálného života obcí a krajů.
Proto bych rád, aby se ve Sněmovně sešli
lidé se zkušenostmi z komunální a regionální politiky a byli tak schopni přenášet
potřeby komunálu a regionů na celostátní
úroveň.
Jste lídr jihočeské kandidátky. S jakými ambicemi stranu do voleb vedete?
Chci zopakovat výsledek, který měla
ČSSD v posledních parlamentních volbách, tedy zisk tří mandátů. Myslím, že
není úplně reálné zopakovat procentuální
výsledek přes dvacet procent, ale zisk tří
mandátů jako reálný vidím. Podařilo se
nám postavit opravdu silnou kandidátku, proto budu rád, když se potvrdí, že
jsme nejsilnější politickou stranou na jihu
Čech. Voličům máme rozhodně co nabídnout. Ať už jde o zmíněné osobnosti na
kandidátce nebo náš sociálnědemokratický program. Proto bych rád využil i této
příležitosti a požádal čtenáře Kratochvílného čtení, aby nás přišli ve volbách podpořit.
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Včely, to jsou
moje berušky
Takto vlídně a láskyplně se o svých
včelách vyjadřuje Karel Kratochvíle. Jejich
chovatelem se ale stal náhodou, to když

už se jim pro nedostatek sil nemohl věnovat jeho otec. „Tehdy je chtěl prodat, tak
jsem mu řekl, ať neblbne, že se o ně začnu starat sám,“ vysvětluje senátor. Ostatně včelín, ve kterém svá tři včelstva má, je
také po tátovi, jenž ho zbudoval před více
než padesáti lety. „Jako malého kluka mě
k nim pořád bral. Stačilo ale, abych dostal
jedno žihadlo, a už jsem s řevem utíkal
pryč,“ směje se zákonodárce. Přestože
své první včelařské zkušenosti získával
víceméně nedobrovolně, leccos z toho, co
mu otec o včelách vštěpoval, si přeci jen
zapamatoval. Důkazem toho je, že včely
úspěšně chová dodnes. „Letošní snůška
byla velmi dobrá, takže jsem rád, že jsem
si pořídil elektrický medomet. Do loňska
jsme používali mechanický a nejsem si
jistý, zda by moje žena Yvona byla ochotná
takovou úrodu vytáčet ručně,“ vysvětluje
opět s úsměvem Karel Kratochvíle a
dodává: „ Točení kliky mechanického me-

dometu byla totiž spolu s odvíčkováváním
plástů její starost.“ Tolik tedy v krátkosti
k jedné z kratochvílí zástupce strakonického senátního obvodu v horní komoře
Parlamentu. A nakolik se jeho sladké dílo
letos zdařilo, máte možnost posoudit sami
díky cenám, které jsou ve hře pro úspěšné
luštitele v tradiční Kratochvílné křížovce.

Křížovka o ceny

Také tajenka této křížovky souvisí se včelami, jejichž chovu se Karel Kratochvíle ve volném čase věnuje. Obsahuje dokončení citátu, který údajně pronesl J. A. Komenský:
„Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti … “ Znění tajenky co nejrychleji odešlete na email kratochvilnecteni@seznam.cz, nejpozději však do neděle 19. listopadu 2017.
Pět vylosovaných čtenářů, od kterých obdržíme správně vyluštěnou tajenku, získá tradiční odměnu – 1 kg medu pocházejícího z vlastního chovu včel senátora Kratochvíleho.
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