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Úvodní slovo
Vychází premiérové číslo Senátorského zpravodaje, ve 
kterém bych Vás chtěl informovat o své činnosti 
v uplynulém období. 

Vzhledem k tomu, že jsem do Senátu kandidoval s tím, že 
pokud budu zvolen, bude jednou z mých priorit pomoc 
našemu regionu, rád bych Vás v dalším textu seznámil 
s tím, jakým způsobem se snažím tuto pomoc realizovat. 

Přeji Vám příjemné čtení zpravodaje, hezkou dovolenou 
a těším se s Vámi na viděnou na akcích v regionu.

Moje pozice v Senátu
V letech 2014 – 2018 člen Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu, z toho v posledních dvou letech 
místopředseda výboru.

Od října 2018 místopředseda Výboru pro vzdělávání, 
vědu, kulturu, petice a lidská práva.

Moje bilance v Senátu
V období 2014 – 2018 jsem byl zpravodajem 27 návrhů 
zákonů, například zákona o elektronické evidenci tržeb, 
zákona o účetnictví, daňových zákonů, zákona o podpoře 
sportu. 

V únoru 2018 - vedoucí senátní delegace na jednání 
visegradské čtyřky (V4) v Budapešti.

V září 2018 - vedoucí senátní delegace v Japonsku, kde 
jsem mj. zahajoval Český festival v Tokiu.

Nadační fond POMÁHÁME ZNOJEMSKU
bude podporovat aktivity v regionu
Mým cílem je, aby lidé v našem okrese měli 
v rámci možností co nejlepší podmínky 
k aktivnímu životu. Po delší úvaze jsem 
usoudil, že nejúčinnější formou pomoci by 
mohlo být založení nadačního fondu, ze 
kterého by bylo možno poskytovat podporu 
jak lidem potřebným, tak lidem aktivním a 
obětavým, kteří v regionu působí a snaží se 
dělat něco pro druhé. Proto jsem založil 
n a d a č n í  f o n d  P O M Á H Á M E 
ZNOJEMSKU ,  jehož posláním je 
podpora rozvoje regionu okresu Znojmo, 
a to zejména v oblasti vzdělávání, zdravot-
nictví, sociální pomoci, ale také v oblasti 
rozvoje sportovních, kulturních a dalších 
volnočasových aktivit, zejména dětí 
a mládeže. 

Jako počáteční vklad jsem na transparent-
ní účet fondu vložil 100 000 Kč a budu se 
snažit  obdobnou částkou přispívat 
i v dalších letech. Ale to by samozřejmě 
nestačilo. Proto budeme pořádat s kolegy 
různé aktivity, které přinesou do fondu 
peníze. Například na podzim to budou 
některé z besed pořádaných v klubu 
Harvart, jejichž výtěžek půjde právě do 
nadačního fondu. Spolu s počátečním 
vkladem by tyto příjmy fondu měly být 
okolo čtvrt milionu Kč, tzn. že z této částky 
by bylo možné podpořit například více než 
20 projektů po 10 tis. Kč. Ale já pevně 
věřím, že se nám podaří přesvědčit i některé 
podniky, aby se aktivně připojily. Osobně 
bych byl spokojen, kdyby částka určená na 
podporu projektů byla okolo půl milionu 
Kč ročně. 

Zájemci o přidělení příspěvku z nadač-
ního fondu mají možnost podat žádost již 
od 1. července. Formulář pro vyplnění 
žádosti o finanční příspěvek bude od tohoto 
data k dispozici na mém senátorském webu. 
Je jednoduchý a jeho vyplnění zabere 

maximálně půl hodiny. Žádosti lze podávat 
do konce listopadu a v lednu následujícího 
roku správní rada nadačního fondu rozhod-
ne o výběru projektů, které získají nadační 
příspěvek.
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Podpořil jsem sportování dětí v regionu
Jako bývalý sportovec se od samého počátku svého senátorování snažím podporovat zapojení dětí do sportovních aktivit. Aby bylo možné 
přilákat větší množství dětí ke sportu, je třeba pro ně vytvářet co nejvíce sportovních kroužků, soutěží a dalších aktivit, protože děti už dnes 
většinou nesportují spontánně, ale spíše při organizovaných akcích. Proto pravidelně každý rokem finančně podporuji například turnaj 
mladých hasičů v malé kopané v Hostimi nebo turnaj „O pohár senátora“ ve florbale chlapců a dívek ze základních škol našeho okresu.

Atletická legenda JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ 
odstartovala běžecké závody SENÁTOR 2019

Kdybych měl Jarmilu Kratochvílovou 
stručně charakterizovat, pak je to skrom-
nost a obyčejnost v tom nejlepším slova 
smyslu. Když se s ní chtěl někdo na 
stadionu vyfotit nebo nechat si podepsat 
dres, nikoho neodmítla, ke všem byla 
vstřícná. A přitom má za sebou neuvěřitelné 

úspěchy. Třicet šest let drží světový rekord 
na 800 metrů, který dosud žádná žena 
nedokázala překonat. Možná je její 
skromnost dána tím, že všechno si v životě 
musela tvrdě vydřít. Ať už to bylo při 
pracích na poli, kdy musela pomáhat 
rodičům, nebo tvrdá řehole při trénincích.

Jarmila Kratochvílová

Je držitelkou současného světového 

rekordu na 800 m v čase 1:53,28, který 

vytvořila v roce 1983, tento rekord je 

nejdéle platným světovým rekordem 

v historii ženské atle�ky. 

Je dvojnásobnou mistryní světa, 

stříbrnou medailistkou z olympijských 

her v Moskvě. 

Třikrát byla vyhodnocena jako nejlepší 

sportovkyně ČR a v roce 1983 nejlepším 

sportovcem Evropy.

Letos se podařilo pro děti základních škol okresu Znojmo uskutečnit jedinečnou akci, 
a to běžecké závody SENÁTOR 2019, které odstartovala světová rekordmanka Jarmila 
Kratochvílová. Díky osobní účasti této atletické legendy jsme přivedli na stadion více 
než 200 dětí. Pro řadu z nich to bylo poprvé, kdy zažili sportovní soutěžení.

Co možná o Jarmile Kratochvílové 
nevíte a přitom je to pro ni charakteris-
tické?

ź když ještě chodila do práce, vstávala ve 
čtyři hodiny a chodila běhat

ź při trénincích běhala se zátěží ve vodě, 
v oranici, na štěrku, v posilovně 
dokázala za rok navzpírat 750 tun

ź nedodržovala žádnou speciální stravu, 
naopak denně měla maso, a jak sama 
říká, bez masa do večera nevydrží

ź v současné době prakticky všechen 
volný čas trvání na stadionu v Čáslavi 
při trénování mládeže, a to všechno dělá 
zadarmo, klubu chybí  peníze. Jarmila  
pobírá důchod a na stadionu pracuje 
prostě … z lásky k atletice.
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O aktuální situaci v regionu 
jednal se znojemskými představiteli 

Milan Štěch
Na moje pozvání přijel do Znojma 
senátorský klub ČSSD s tehdejším 
předsedou Senátu Milanem Štěchem, který 
jednal s ředitelem Znovínu Pavlem 
Vajčnerem,  d iskutoval  s  vedením 
znojemské radnice a navštívil znojemskou 
vysokou školu, kde besedoval se studenty 
o významu Senátu. Na závěr návštěvy bylo 
pro členy senátorského klubu připraveno 
neformální posezení v klubu Harvart.

Se znojemskou veřejností 
diskutovali o EET 
místopředsedové vlády 
Alena Schillerová a Karel Havlíček

Elektronická evidence tržeb budí již delší dobu 
mezi podnikateli i veřejností vášně. Vzhledem 
k tomu, že jsem byl v Senátu zpravodajem 
tohoto zákona a měl jsem možnost opakovaně o 
něm jednat s ministryní financí Alenou 
Shillerovou i předsedou živnostníků Karlem 
Havlíčkem (dnešním místopředsedou vlády), 
pozval jsem oba vládní představitele do Znojma 
na konferenci, aby o této problematice 
diskutovali s místními podnikateli a odbornou 
veřejností.

Byl jsem hostem pořadu Českého rozhlasu
20 MINUT RADIOŽURNÁLU
V květnu jsem byl hostem prestižního 
pořadu Českého rozhlasu – 20 minut 
Radiožurnálu, kde jsem vysvětloval svoje 
názory na aktuálně projednávané návrhy 
v Senátu, například na zdanění církevních 
restitucí nebo návrh na zřízení Agentury 
pro sport. U tohoto návrhu jsem uváděl 
důvody, pro které je navrhované znění 
zcela nepřijatelné. Nejenže mi vadí 
neomezená moc předsedy, který má 
rozhodovat o osmi miliardách korun a je po 
dobu šesti let téměř neodvolatelný, ale 
navíc se má v této agendě zvýšit počet 
zaměstnanců na trojnásobek, a to bez 
jakéhokoli zdůvodnění.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na 
https://www.youtube.com/watch?v=A-
MuPwWwWRNM&t=34s.

Velvyslanec 

JAROSLAV KNOT
navštívil Znojmo

Při návštěvě senátní delegace v Norsku 
jsem navázal nadstandardní pracovní 
vztahy s velvyslancem Jaroslavem 
Knotem, kterého jsem pak pozval do 
Znojma. Pan velvyslanec pozvání 
přijal. Mimo jiné jsme při jeho návštěvě 
diskutovali o možnosti spolupráce 
znojemské vysoké školy s vysokými 
školami v Norsku a následně se 
uskutečnila velmi zajímavá beseda 
v klubu Harvart. Beseda obsáhla téměř 
vše o Norsku, od historie až po součas-
nou politickou a ekonomickou situaci 
této severské země, včetně cestovatel-
ských zajímavostí. Spolupráce pana 
velvyslance se Znojmem bude pokračo-
vat i nadále, neboť bylo domluveno, že 
na podzim přijede do Znojma přednášet 
mezinárodní právo.
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Kontaktní údaje
e-mail: stohlp@senat.cz
www.pavel-stohl.cz
www.facebook.com/SenatorPavelStohl

Asistent senátora 
Pavla Nechvátalová tel. 608 331 180

Setkání se starosty obcí v Louckém klášteře

AKTUALITY Z REGIONU

V květnu jsem uspořádal v Louckém 
klášteře setkání se starosty obcí okresu 
Znojmo. V dopolední části programu byl 
projednávánd zákon o zpracování osobních 
údajů (GDPR), a to za účasti zástupců 
ministerstva vnitra. Odpoledne jsme se 
věnovali otázkám přeshraniční spolupráce 
našeho regionu s  regionem Dolní 
Rakousko. Setkání se zúčastnila velvyslan-
kyně ČR v Rakousku Ivana Červenková.

Odhalení pamětní desky Pavlu Balíkovi

Slavnostního aktu se zúčastnila velvyslan-
kyně ČR v Rakousku Ivana Červenková, 
bývalý hejtman jihomoravského kraje 
a současný poslanec Parlamentu ČR 
Stanislav Juránek, místostarosta města 

Facebook Žijeme Znojemskem
Od července 2019 budou zprovozněny facebookové stránky Žijeme Znojemskem, kde Vás 
budeme informovat o zajímavých akcích pořádaných na okrese Znojmo.

www.facebook.com/ZijemeZnojemskem

Znojma Jan Blaha, vedení SVŠE Znojmo 
a další významní představitelé našeho 
regionu.

V proslovech při odhalení pamětní desky 
Pavlu Balíkovi mimo jiné zaznělo:

„Byl to člověk, který měl rád lidi.“ 
zavzpomínal na bývalého starostu Pavel 
Štohl a pokračoval: „Bez jeho pomoci by 
znojemská vysoká škola zřejmě nikdy 
nevznikla“.

Bývalý senátor a jeho osobní přítel Milan 
Špaček ve své řeci uvedl: „Pavel Balík 
uměl přirozeně naslouchat lidem a byl 
přirozeně laskavý, s čímž se běžně nesetká-
váte. Bavíme se o něm jako o bývalém 
starostovi, ale on toto město přesahoval. 
Tato deska je skromným poděkováním 
velkému člověku“.

U příležitosti čtrnáctiletého výročí založení Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo byla na budově školy jako poděkování za 
zásluhy o vznik a rozvoj znojemské vysoké školy odhalena pamětní deska Pavlu Balíkovi.

Zahájení školního roku na ZŠ v Kuchařovicích
Každý rok se jako senátor zúčastňuji 
zahájení školního roku na některé ze škol 
našeho  okresu .  Le tos  to  by la  ZŠ 
Kuchařovice – a měl jsem k tomu jeden 
osobní důvod navíc. Téměř půl roku jsme 
se společně se starostou obce a ředitelkou 
školy snaži l i ,  aby Základní  škola 
v Kuchařovicích mohla i nadále existovat, 
i když ministerstvo školství jí k tomu 
v řádném termínu nedalo souhlas. Jednání 
byla složitá, ale nakonec se, i díky 

společnému úsilí s poslancem Davidem 
Štolpou, dobrá věc podařila a ministerstvo 
školství další fungování školy schválilo. 
Nadšení kuchařovických prvňáčků nám 
bylo nejlepší odměnou.
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