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Kratochvílné čtení
ZPRAVODAJ SENÁTORA ZA STRAKONICKO, PÍSECKO, VIMPERSKO

Milé dámy, vážení pánové,
rok utekl jako voda a do rukou se vám dostává další vydání Kratochvílného čtení.
Jeho posláním zůstává snaha informovat vás, obyvatele dvanáctého volebního
obvodu, o mých pracovních aktivitách
senátora za každých uplynulých dvanáct
měsíců.
Co se týče dění v Senátu, máme za sebou rok, ve kterém nebyla o práci nouze.
Počítáno od ledna se do uzávěrky tohoto
čísla uskutečnilo sedm schůzí, na kterých
proběhly desítky a desítky hlasování. Drtivé většině z nich jsem byl přítomen a při
rozhodování, zda být pro či proti jsem se
jako vždy snažil řídit obyčejným selským
rozumem. A pokud jsem byl nucen se
z jednání horní komory omluvit, pak to
bylo nejčastěji proto, že jsem Senát zastupoval na zahraničních cestách, kterých bylo letos hned několik.
V únoru jsem odcestoval do Budapešti
na dvoudenní setkání výborů pro zemědělství parlamentů zemí V4, abych se zde
kromě jiného zabýval problematiku dvojí
kvality potravin. V dubnu jsem na půdě
Evropského parlamentu v Bruselu řešil
otázky společné evropské zemědělské
politiky v oblasti potravinářství a zemědělství. Jednání na témata hospodářského,
ale i sociálního charakteru se uskutečnila za mé účasti v září ve Vídni a v závěru roku mě ještě čeká pracovní návštěva
Záhřebu. Na zahraničních návštěvách
reprezentuji významný senátní Výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu.
Daleko více cest jsem ale podnikl po jihočeském regionu. Navštěvuji akce nejen
ve třech největších městech volebního
obvodu, tj. ve Strakonicích, Písku a Vimperku, ale nezapomínám ani na menší
města a obce. Při nejrůznějších příležitostech jsem zavítal například do Bavorova,

Karel Kratochvíle na zářijové meziparlamentní konferenci ve Vídni

Husince, Bernartic, Vodňan nebo Volyně.
K mému potěšení se na mnoha místech
okrsku daří úzká spolupráce s rozličnými
zájmovými organizacemi a spolky, jako
jsou například hasiči, včelaři či sportovci.
Myslím, že kus práce se povedlo odvést
také na poli propagace mého volebního
obvodu na půdě Senátu. Na čtvrtém ročníku Krojovaných slavností konaných ve
Valdštejnské zahradě Senátu se mi podařilo zprostředkovat účinkování píseckého
folklórního souboru Písečan. Stejné místo
se stalo dějištěm koncertu Základní umělecké školy Vimperk a to v rámci projektu
ZUŠ Open. Pravidelně pořádám ve výstavních prostorách Senátu výstavy výtvarných děl klientů ústavů sociální péče
v Oseku a v Mačkově. Poměrně hojně je
také využívána moje nabídka komentovaných prohlídek historických prostor Senátu. Letos jsem tak na půdě parlamentu

přivítal několik zájezdů škol nebo seniorů
od nás z Jihočeského kraje.
A pokud dovolíte, poslední bod, který
v tomto přehledu zmíním, nebude o mé
práci, ale o práci mých kolegů poslanců.
Ti totiž, jak určitě víte, na návrh ČSSD
před nedávnem schválili zrušení karenční doby a zaměstnanci by tak neměli od
příštího roku stonat první tři dny doma
zadarmo. Osobně jsem tuto změnu prosazoval prostřednictvím senátního návrhu zákona již před čtyřmi lety, proto
jsem upřímně rád, že se to nyní podařilo
v Poslanecké sněmovně.
A protože se už jen párkrát vyspíme a budou tady Vánoce a Silvestr, rád bych vám
na úplný závěr popřát bohatého Ježíška
prožitého v okruhu svých blízkých a hlavně hodně zdraví do nového roku.
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
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Email: senator.strakonice@email.cz
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Kaleidoskop událostí konaných za účasti senátora Kratochvíleho
14.–15. 2. 2018 Budapešť

15.–17. 6. 2018 Písek

27. 9. 2018 Strakonice

Zahraniční cesta

Okresní město plné hasičů

Otevření obchvatu

Dvoudenní pracovní návštěva Maďarska - setkání výborů pro zemědělství parlamentů zemí
V4. Krom jiného jsme řešili také otázky dvojí
kvality a nekalých obchodních praktik v potravinářském průmyslu v rámci EU.

Děkuji za pozvání na slavnostní zahájení krajské soutěže profesionálních i dobrovolných
hasičů v požárním sportu, které Písek hostil
po tři dny.

Auta přijíždějící do Strakonic od Prahy a Písku, která pokračují na Horažďovice a Klatovy,
již neobtěžují obyvatele žijící v ulicích města,
kterými tranzit před vybudováním této stavby
vedl. Jsem rád za každého z nich, protože skoro dva tisíce aut denně bylo už neúnosné.

21. 3. 2018 Vimperk

11. 8. 2018 Sedlice

31. 10. Borová Lada

Beseda s veřejností

Sedlická tradice

Hola hola, škola volá

Jeden z prvních jarních dnů jsem strávil ve Vimperku. Nejprve jsem zavítal na radnici a následně v salónku Hotelu Zlatá Hvězda debatoval
s veřejností.

Na V. ročníku Krajkářských slavností v Sedlici jsem obdivoval neuvěřitelný um, kterým při
zhotovování krásných výrobků vládnou krajkářky. A pohled na již hotové práce byl neméně
dechberoucí. Klobouk dolů.

Myslím, že v téhle škole žákům vymoženosti
města nechybí. Při její osobní návštěvě jsem se
měl možnost přesvědčit, že tady je o všech 32
žáků skvěle postaráno.

Úvaha: Účast veřejnosti na připomínkových akcích
Dovolte, abych se prostřednictvím
krátkého zamyšlení ještě na okamžik
vrátil k oslavám 100 let výročí vzniku
samostatného československého státu.
Když jsem byl 28. října na slavnostních aktech v Písku a ve Strakonicích konaných u příležitosti oslav vzniku republiky, nemohl jsem
si nevšimnout, že ze strany široké veřejnosti
zde nebyla účast nijak početná. Přičemž jinak
tomu nebývá ani na dalších vzpomínkových
akcích, které se pořádají při různých příležitostech v průběhu celého roku. Hojná návštěvnost se jich téměř nikdy netýká. To ale
v žádném případě nezmiňuji proto, že bych to
chtěl komukoli zazlívat. Doby, kdy bylo povinné se zapojit, jsou již naštěstí pryč. A navíc
dobře vím, že většina lidí má dost svých sta-

rostí a na to, aby obcházeli „kdejaké kladení
věnců“ není kdy. Řekl bych, že o to důležitější
je, abychom se povinnosti připomínat si významné události našich dějin nezříkali právě
my politici a ostatní představitelé veřejného
života. Osobně to vnímám jako samozřejmost
a povinnost a jsem toho názoru, že lidé své
zástupce do politiky nevyslali pro „pouhé“
rozhodování o věcech veřejných, ale také proto, aby jejich jménem vykonávali řadu dalších
činností. Včetně účasti na vzpomínkových aktech. Z tohoto důvodu mě osobně dělá větší
vrásky, když se konají s malou účastí politiků
než občanů. Proto, až se k vám příště opět
dostane informace, že jsem byl přítomen
nějakému slavnostnímu, pietnímu či vzpomínkovému aktu, mějte na paměti, že jsem
tak činil i jménem občanů senátního obvodu,

který v Parlamentu ČR zastupuji. A naší zemi
i všem jejím obyvatelům přeji do dalšího století vše dobré. Věřím, že i vaším jménem.
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„Možnosti nejsou neomezené, ale když to jde, snažím se pomoct“, říká senátor.

jících 90 km/hod na 50 km/hod. Činí tak
proto, že jsou silnici nuceni často přecházet a vzhledem k tomu, že auta mnohdy
nedodržují ani povolenou „devadesátku“,
je to velmi nebezpečné. Všechny jejich
žádosti podané na příslušné úřady byly
opakovaně zamítnuty a to i přesto, že jim
dopravně-bezpečnostní posouzení, které si nechali vypracovat od odborníků,
dává za pravdu. A tak se s žádostí o pomoc obrátili také na senátora Kratochvíleho, do jehož působnosti Obora spadá.
Zákonodárce postoupil zmíněné posouzení nezávislému dopravnímu expertovi
a vzhledem k tomu, že ten se všemi závěry odborné analýzy souhlasí, rozhodl se
Karel Kratochvíle věcí zabývat a hledat
cesty, jak by ze své pozice mohl obyvatelům Obory pomoci.
Předání peněžního daru paní Voráčkové v Dobevi

Karel Kratochvíle je společensky
odpovědný politik
Senátor Kratochvíle patří do skupiny
politiků, kterým potřeby občanů rozhodně nejsou lhostejné. To je také jeden
z hlavních důvodů, proč na začátku své
politické kariéry vstoupil právě do sociální demokracie. Pravdou také je, že coby
senátor má k projevení solidarity nemálo
příležitostí a v rámci svých možností je
také využívá. Pojďme si proto představit
několik případů z poslední doby, kdy se
obyvatelé volebního obvodu rozhodli řešit
svojí situaci tím, že se s prosbou o pomoc
obrátili i na svého senátora.
Na úvod zmíníme zkušenost paní Martiny
Voráčkové z Dobevi u Písku, kterou její
zdravotní potíže přivedly do opravdu složité životní situace. V roce 2013 začala
mít obtíže s pohybem a dýcháním a rok
na to zcela ochrnula. Ač se může pohybovat pouze za pomoci invalidního vozíku,
úředními rozhodnutími jí nebylo umožněno čerpat příspěvek na zvláštní pomůcku
- výtah instalovaný k rodinnému domu,
ve kterém žije a který je samé schodiště. Bez pomoci další osoby je odkázána
trávit veškerý čas v jednom podlaží, protože pohyb po patrovém domě nebo jeho
opuštění je de facto vyloučen. Finanční
situace rodiny neumožňuje, aby byla zdviž
zakoupena z vlastních prostředků, proto
došlo na založení transparentního účtu
ve snaze shromáždit potřebného půl mi-

liónu korun za pomoci dárců. Letos v létě
celá věc nabrala rychlý spád, neboť se
objevil mecenáš, který instalaci zařízení
zajistil. S paní Voráčkovou se dohodl, že
transparentní účet zůstane otevřený do
konce roku a prostředky, které po jeho
uzavření budou do pořizovací ceny výtahu
chybět, doplatí ze svého.
Karel Kratochvíle poté, co se s celým případem seznámil, podniknul dva kroky.
Prvním bylo, že na zmíněný transparentní
účet číslo 3063108143/0800 poukázal
5 000 Kč z vlastních prostředků. Podstatnější je ovšem ten druhý, kdy se rozhodl
oslovit stranickou kolegyni a ministryni
práce a sociálních věcí Janu Maláčovou,
aby na tomto konkrétním případu ze života poukázal na nedostatky současného systému poskytování pomoci lidem
s postižením ze strany státu a inicioval
tak případnou změnu. Jak se totiž měl
díky zkušenosti paní Martiny Voráčkové
z Dobevi možnost přesvědčit, být ochrnutý nemusí podle současného nastavení
podmínek znamenat nárok na příspěvek
na zvláštní pomůcku. A to podle senátora
Kratochvíleho v pořádku není.
Své si s úřady užívají také občané osady
Obora v části obce Hracholusky v okrese Prachatice. Od roku 2015 zde usilují
o snížení nejvyšší povolené rychlosti na
silnici, která Oboru protíná a to ze stáva-

Třetí případ, který uvedeme, zavedl Karla
Kratochvíleho do jednoho z nejkrásnějších koutů Šumavy, konkrétně do základní školy v Borových Ladech. Budovou malebné šumavské dvoutřídky ho ochotně
provedla ředitelka školy Mgr. Alena Braunová. Ovšem vypravil se sem na základě
pozvání paní učitelky Soni Horváthové,
která vede zdejší kroužek prostorového
vytváření. Děti v něm pracují s keramickou hlínou a pod vedením paní učitelky
zhotovují kouzelné výrobky. Byť je škola
díky obdivuhodnému úsilí paní ředitelky
schopna zajistit svým žákům pro jejich výuku až nečekané zázemí, momentálně by
uvítali finanční podporu pro další rozvoj
zmíněného výtvarného kroužku. A to byl
také jeden z důvodů, proč oslovili senátora Kratochvíleho. Ten byl školou doslova
nadšený, proto přislíbil, že bude v rámci
svých možností o potřebnou podporu ve
svém okolí usilovat. A třeba se mu případné dárce podaří oslovit i touto cestou.
Pokud ano, neváhejte se na školu se svojí
nabídkou obrátit. Podpoříte dobrou věc.

Prohlídka třídy základní školy v Borových Ladech
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Když se kluk potatí

Jaké to je, když se potomek vydá ve šlépějích svého rodiče, dopřál Karlovi Kratochvílemu okusit jeho mladší syn Michal – na
podzim kandidoval v komunálních volbách
do píseckého zastupitelstva. Sám k tomu

uvedl: „Politika mě zajímá už dlouho. Je to
také docela časté téma, které rozebíráme
při debatách mezi kamarády. A hodně
se o tom bavíme s tátou,“ prozrazuje na
sebe Kratochvíle mladší. Že to s politikou
myslí vážně potvrzuje tím, že letos ve
svých dvaceti letech vstoupil do sociální
demokracie a v Písku se aktivně podílel
na založení klubu Mladých sociálních
demokratů. Na rozhodnutí stát se členem
ryze levicové strany nebylo prý otcovo
angažmá tím rozhodujícím faktorem. „Víte,
já se intenzivně věnuju sportu, konkrétně
basketu. To je týmová hra, ve které abyste
vyhráli, nesmíte myslet na sebe. V ní je
člověk nejvíc platnej, když je týmový hráč.
A podobně to mám s politikou. V ní mi taky
přijde správné myslet na potřeby celého

týmu, než prosazovat zájmy jedince nebo
úzké skupiny. Proto mi ČSSD připadala
jako přirozená volba,“ vysvětluje své
přesvědčení Michal. Vysoká politika ho prý
ale neláká. Hlavně proto, že vidí na svém
tátovi, kolik starostí s sebou zastávání tak
vysokého postu nese. A co na počínání
svého syna říká otec? „Pro mě je hlavní, že
se tak rozhodnul sám, aniž bych ho k tomu
nabádal. A popravdě, moje vnitřní pocity
jsou spíš rozporuplné. Na jedné straně
mám samozřejmě radost. Druhou stranou
jsem si říkal, jestli by to neměl v životě
jednodušší, kdyby šla politika mimo něj,
jako je tomu u staršího syna Pavla (smích).
Ale odrazovat ho nebudu, ctím, že se tak
rozhodl,“ uzavírá Kratochvíle starší.

fro1811kk001.CDR

Křížovka o ceny

1
POMÙCKA:
ADSL, KME,
RSM, RUNA

Jablko nepadá daleko od stromu
MALÝ PES

OBYVATEL
ÈÁSTI
SLOVENSKA

SEVERSKÉ
ZVÍØE

SMYÈKY
HOVOR.

PODVODNÁ
SMÌNA
HOVOR.

SKLIZEÒ
TRÁVY

SPZ
SLOVANSKÝ MONGOLŠTÍ
KROMÌØÍŽE
STROM
PASTEVCI

INICIÁLY
MALÍØE
LHOTÁKA

SPOLEÈENSKÉ ZØÍZENÍ

ARABSKÝ
VLÁDCE

PADATI

STØEŠNÍ
SVOD

DOSTATEÈNÌ

VRANÍK
KNIŽNÌ

ZASTÁVKA

VÌŽ
U MEŠITY

MPZ SAN
MARINA

POLNÍ
PLOŠNÁ
MÍRA

BRÝLE
HOVOR.

POSUNUTÍ

JAKÁ
SLOVEN.

MRCHOŽRAVÝ PTÁK

VYMÍLÁNÍ

DOMÁCÍ
ODÌV

1. DÍL
TAJENKY

NEGACE

SEVEROVÝCHOD
ZKR.

ÈÁROVÝ
KÓD ZKR.

NÁZEV
PÍSMENE S

A SICE

ZDRHOVADLO

ÈÁSTEÈNÌ
ZLOMENÝ

A PODOBNÌ
ZKR.

OBYVATELSTVO

ZN. SODÍKU
SLEZSKÁ
UNIVERZITA
ZKR.

KOVBOJSKÉ
POTØEBY

NÁBOŽEN.
MUSLIMÙ

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC

ZPÌVÁK
JIØÍ ???

OBHLÉDNOUT

ODVÌTVÍ
MN. È.

TUHÝ
PODPALOVAÈ

UZENINA
ZASTAR.

ODHAD

PAŽE
MN. È.

OBROZENÍ

DOCÍLIT
STÁNÍM

ASI

INDIÁNSKÁ
TROFEJ

HERNÍ
POUKAZ

ÈOKOLÁDA
HOVOR.

PRÁŠKOVÝ
PIGMENT

PØÍTOK
VLTAVY

ZNAÈKA
MÝDLA

MPZ
EGYPTA

SOUHLAS

OZVÌNA
ÈISTÌ

ÈAS
ASIJSKÝ
SOKOLÍK
NÁDOBA NA
POPEL

HONOSNÁ
MÍSTNOST

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

STAROOHMATÁNÍ GERMÁNSKÝ
ZNAK

DRUH
PØIPOJENÍ
K INTERN.

ZRUŠENÍ

KYJ
SPOLEÈNÁ
TELEVIZNÍ
ANTÉNA

NÁZEV
NOSOVKY
2. DÍL
TAJENKY
ZNAÈKA
KILOTUNY

ÈESKÝ
FOLKOVÝ
ZPÌVÁK

CHEMICKÝ
PRVEK (V)

MLADÝ
VÝHONEK

INICIÁLY
FOTBALISTY
PANENKY

TAHLE

BÝT VE
VZPØÍMENÉ
POLOZE

STARÉ
ÈESKÉ
ZÁJMENO

DRUHY
KVÌTENSTVÍ

TYP VOZU
ZNAÈKY
FORD

Znění tajenky odešlete nejpozději do 17. prosince na emailovou adresu kratochvilnecteni@seznam.cz. Pět vylosovaných čtenářů, od kterých obdržíme správně vyluštěnou tajenku,
získá i v letošním roce tradiční odměnu v podobě 1 kg medu pocházejícího z vlastní produkce senátora Kratochvíleho. Výherce budeme kontaktovat.

KAREL KRATOCHVÍLE: ŘÍDÍM SE ZDRAVÝM SELSKÝM ROZUMEM

