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Kratochvílné čtení
ZPRAVODAJ SENÁTORA ZA STRAKONICKO, PÍSECKO, VIMPERSKO

Vážení spoluobčané,
každý podzim vás prostřednictvím Kratochvílného čtení seznamuji s tím nejpodstatnějším, co se v mé práci senátora za
předchozích dvanáct měsíců odehrálo.
A nejinak tomu bude letos.
Když se ohlédnu zpět, musím říct, že se
jednalo o jedno z nejrušnějších období,
které jsem doposud zažil. Dění na půdě
Senátu se samozřejmě týkalo především
projednávání legislativy. Horní komoru
jsem také opět zastupoval na několika
zahraničních cestách. A doma, v našem
regionu jsem se snažil nevynechat žádnou
příležitost k setkání s občany. Díky tomu
jsem se osobně účastnil bezpočtu nejrůznějších akcí a událostí. Své si vyžádalo
i mé působení v píseckém hřebčinci, kde
jsme letos dokončili rozsáhlou rekonstrukci venkovního areálu. Podrobnosti o této
proměně se můžete dozvědět na dalších
stránkách. Tam se také dočtete, jaká událost se v mém soukromém životě postarala o to, že jsem o rozruch letos nouzi opravdu neměl.
Vraťme se ale do Senátu. Jak určitě mnozí
víte, profesně se celoživotně pohybuji v zemědělství a této oblasti se také intenzivně věnuji při práci senátora. V uplynulém
roce jsem tak byl na jednáních Senátu
zpravodajem hned několika zákonů, které se týkaly právě zemědělství. Mezi nimi
šlo například o novely zákonů o krmivech,
o zemědělství, o Státním pozemkovém
úřadu nebo zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, tzv.
plemenářský zákon.
Roli zpravodaje na schůzi Senátu jsem
dále zastával při červnovém projednávání
petice pojmenované Zdravé a prosperující
lesy pro příští generace. V ní majitelé nestátních lesů vyjadřovali své znepokojení
nad postupem státu při řešení kůrovcové

Senátor Kratochvíle sděluje médiím podporu petici Zdravé a prosperující lesy pro příští generace.

kalamity. Požadavek vlastníků kůrovcem
napadených lesů, aby jim stát podal při
řešení této mimořádné situace pomocnou
ruku, jsem jednoznačně podpořil. Vždyť
cena dřeva se kvůli kůrovci propadla tak
dramaticky, že z jeho prodeje není reálné náklady na likvidaci kalamity umořit.
Výsledkem projednání petice v Senátu byl
návrh konkrétních opatření adresovaných
vládě, prostřednictvím kterých by měl stát
pomoci také majitelům obecních, církevních a soukromých lesů. Oceňuji, že řada
z tehdy navrhovaných doporučení byla implementována do vládního návrhu Zákona o lesích, který jsme v Senátu schválili
na nedávné říjnové schůzi.
S kůrovcem souvisela také další má aktivita, kdy jsem se bez váhání připojil k výzvě
senátního kolegy Tomáše Jirsy adresované
prezidentovi České republiky, aby se aktivně zapojil do sporu o záchranu šumavské přírody. Začátkem roku jsme se tak
s Milošem Zemanem setkali osobně a tlumočili jsme mu naší obavu z nepřiměřené

vstřícnosti vedení NP Šumava vůči požadavkům ekologických aktivistů rozšířit
bezzásahové zóny na tři čtvrtiny plochy
národního parku. S tím dlouhodobě nesouhlasím a jsem pro, aby se bezzásahové
zóny dále nerozšiřovaly. Kromě jiného také
proto, že je podle mě na Šumavě nezbytné
s kůrovcem bojovat aktivně, což v bezzásahových zónách nelze.
Příkladů, kdy jsem se z pozice senátora
podílel na dalším směřování oblasti zemědělství a souvisejících oborů, je ještě celá
řada. Co mě na všem těší nejvíc je, že se
mi tak díky své profesní odbornosti daří
pozitivně ovlivňovat hospodářské odvětví,
které patří v našem regionu mezi naprosto
klíčové.
Závěrem mi dovolte, abych vám poděkoval
za čas, který věnujete četbě tohoto vydání
Kratochvílného čtení. Cením si toho. A protože se blíží konec roku, rád bych vám také
popřál klidné prožití Vánoc v kruhu vašich
nejbližších a vše dobré do nového roku.
Váš Karel Kratochvíle

Senátorská kancelář Písek
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Kaleidoskop událostí konaných za účasti senátora Kratochvíleho
12. března Písek

17. června Písek

29. července Strakonice

Sto let Československého
červeného kříže

Osmiboj napříč generacemi

Odhalení skulptury
v aromatické zahradě

V polovině března jsem byl hostem vernisáže výstavy ke stému výročí založení Československého červeného kříže, potažmo Českého červeného kříže v Písku. Záslužná činnost ČČK má moje
velké uznání a obdiv.

V píseckém domově pro seniory SeneCura
jsem se zapojil do zajímavé akce – sportovního osmiboje napříč generacemi.

Autorem díla je primář dětského oddělení strakonické nemocnice MUDr. Martin Gregora.
Přítomnost sochy v areálu nemocnice bude
jistě zpříjemněním tohoto místa.

5. dubna Blatná

28. červen Strakonice

3. - 10. září Slovensko a Ukrajina

Zasloužilí hasiči

Ocenění studenti

Pracovní zahraniční cesta

Zámek Blatná byl dějištěm slavnostního setkání
zasloužilých hasičů Jihočeského kraje. Zúčastnil
se ho úctyhodný počet 77 zasloužilých hasičů.
Jsem rád, že jsem měl tu čest být mezi pozvanými hosty.

Nejúspěšnějším studentům VOŠ a SPŠ a SOU
řemesel a služeb ve Strakonicích jsem předával
ocenění za jejich úspěchy.

V rámci svého působení ve Stálé komisi Senátu
pro rozvoj venkova jsem na začátku září strávil týden na cestách po Slovensku a Ukrajině.
Cílem bylo posílení spolupráce mezi zeměmi.

Folklór má u Karla Kratochvíleho plnou podporu

Obec baráčníků Radomyšl
zamířila do Senátu
Vystoupila zde pod záštitou senátora Karla
Kratochvíleho v programu Krojovaných slavností v neděli 19. května v areálu Valdštejnské zahrady. Akci každoročně pořádá Stálá
komise Senátu pro rozvoj venkova, ve které
senátor volebního obvodu Strakonice působí
od svého zvolení do horní komory Parlamentu ČR v roce 2014.
Obec baráčníků Radomyšl byla z možnosti
účinkovat na této akci nadšena, což dokládají slova rychtáře Josefa Jůzka, která pronesl
ještě před odjezdem na slavnosti : „Jsme moc
rádi, že si na nás pan senátor Kratochvíle

vzpomněl a pozval právě nás. Možnosti představit se v Praze si moc vážíme. Vnímáme to
jako příležitost prezentovat naši práci. Připravili jsme bohatý program – tančit budeme například Československou besedu, tak se těšíme,
že publiku všechno představíme,“ uvedl Jůzek.

našich národních tradic vnímám jako opravdu
důležitou pro celou společnost. Proto každoročně s potěšením využívám možnosti zprostředkovat v Senátu vystoupení některého
z našich jihočeských folklórních souborů,“
uzavírá senátor Kratochvíle.

Vystoupení se nakonec opravdu povedlo a u diváků zaznamenalo velký úspěch. V minulosti
zajistil senátor Kratochvíle možnost představit
se na této akci již celé řadě souborů, například
folklórnímu souboru Písečan, Dudácké muzice
při ZUŠ Blatná nebo Prácheňskému souboru
písní a tanců Strakonice. K tomu zákonodárce uvedl: „Ve volebním obvodu, který v Senátu
zastupuji, se díky nadšení mnoha lidí naštěstí daří folklór udržovat. Úsilí lidí, kteří se o to
zasazují velmi oceňuji a jejich práci na udržení
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Zemský hřebčince Písek se proměňuje k lepšímu

Pod novou střechou tribuny je krásný výhled na zrekonstruované kolbiště a novou věž rozhodčích.

Pokrokový člověk s úctou k tradicím
Tak je možné stručně charakterizovat
senátora Kratochvíleho. Vyhýbat se
výdobytkům moderní doby, podle něj
není možné ani správné. Ale zapomínat
na to, co vzešlo od našich předků, by prý
byla obrovská chyba.
Od roku 2012 působí Karel Kratochvíle
ve svém civilním povolání na pozici ředitele státní příspěvkové organizace Zemský
hřebčinec Písek. Jde o místo, se kterým
ho pojí silné pouto. Poprvé se do hřebčince dostal už jako kluk, když se v něm
coby student písecké zemědělky učil jezdit na koních. V roce 1989 se sem na
pět let vrátil jako odborný zaměstnanec
v provozu a za dob vlády ministra zemědělství Josefa Luxe ho bránil před zprivatizováním. Nástup do vedení podniku tak
byl přirozeným završením celoživotního
spojení s tímto místem.
„Každý pracovní den zahajuji ranní návštěvou stájí, kam s sebou nikdy nezapomenu vzít kousek chleba pro koně. Často
přitom myslím na to, že totéž možná dělali
moji předchůdci už před více než sto lety.
A to je jedna z věcí, která mi na píseckém
Zemském hřebčinci přijde doslova fascinující. Po celou dobu své existence plní
původní úlohu. Od jakživa se tady chovali
koně a nikdy tomu nebylo jinak,“ připomí-

ná ředitel Kratochvíle. Jedinečná je také
architektura celého areálu, díky které
je hřebčinec Státní kulturní památkou.
„Na každého kdo sem přijde, tohle místo zapůsobí. Nádherné historické stavby
a v nich koně – krásná a ušlechtilá zvířata.
Doufám, že se nám tenhle odkaz našich
předků podaří navždy zachovat. Z úcty
k jejich umu a odvedené práci, jakou bychom dnes svedli už jen stěží, to považuji
za naši povinnost,“ uvádí Kratochvíle.

Přínos proměny pocítí jak pracovníci hřebčince a odborná chovatelská veřejnost,
tak i příznivci koní z řad široké veřejnosti. Nově opravené zázemí totiž poskytuje
zcela nové možnosti nejen pro každodenní práci s koňmi, ale také pro pořádání
nejrůznějších chovatelských a sportovních událostí. Svůj křest ohněm si nově
opravený areál prošel poslední srpnovou
sobotu, kdy se zde konal Den otevřených
dveří s několikatisícovou návštěvností.
„Dá se říct, že vidět davy spokojených
hostů této akce, bylo zadostiučiněním za
zdolání všech překážek, které nám při realizaci projektu oprav stály v cestě. Jsem
rád, že se nám to povedlo. Jsem si jistý, že
naši předci, kteří písecký Zemský hřebčinec v jeho současné podobě v roce 1911
dobudovali, by byli potěšeni. Viděli by
totiž, že ho nejen pečlivě a s řádnou památkovou péčí zachováváme, ale s citem
a respektem dále rozvíjíme a udržujeme
stále živý. Že si zkrátka jejich odkazu vážíme,“ dodává Kratochvíle.
Ze svého působení v píseckém hřebčinci
bude zákonodárce i nadále čerpat také
v Senátu. Dle jeho slov se jen potvrzuje,
jak důležité je, aby nejvyšší politika nebyla odloučena od všedního reálného života. „Každodenní provozní starosti ředitele
podniku stejně jako realizace rozsáhlého
projektu rekonstrukce mi slouží jakocenné podněty při práci na legislativě. Už nesčetněkrát se při projednávání zákonů
ukázalo, že být vyzbrojen praktickými
zkušenostmi, je nad všechny teorie,“ uzavírá senátor Kratochvíle.

Se zachováním původního rázu jedinečného chovatelského zařízení, ale zároveň
s uplatněním nejmodernějších technologií se v letošním roce podařilo dokončit
rozsáhlou rekonstrukci venkovní části
areálu. S využitím více než dvacetimiliónové evropské dotace má hřebčinec zcela nové kolbiště, zastřešené tribuny a od
základu nově postavenou věž rozhodčích.
„Musím přiznat, že to považuji za jeden
z největších úspěchů svého ředitelování
ve hřebčinci. Myšlenka na takhle rozsáhlou proměnu se objevila krátce po mém
nástupu do funkce a od té doby jsme
na jejím uskutečnění intenzivně a vytrvale pracovali. Za to, že se to nakonec
povedlo, patří velké uznání také zaměstnancům podniku, kteří do zhmotnění tohoto našeho společného snu investovali
hodně úsilí,“ dodává ředitel.
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Tak je ze mě dědek
Za jednu z nejradostnějších událostí
svého života označuje Karel Kratochvíle
narození vnuka Dominika. Na svět ho letos
v létě přivedla Terézia, manželka staršího
syna Pavla. Kromě toho, že v něm senátor
vidí pokračovatele rodu, těší ho také, že
se mu bude jako správný děda věnovat.
„Počítám, že tak za dva, tři roky už bude
Domča dost velký, aby se mnou mohl
začít chatařit a já ho tím pádem mohl
začít taky trochu trénovat,“ říká šibalsky
coby pyšný prarodič. Na otázku, zda by
chtěl vnuka přivést ke svým životním
koníčkům, tedy lásce ke koním nebo
včelaření, odpovídá Karel Kratochvíle bez
zaváhání, že jednoznačně ano. „Byl bych
pochopitelně nadšený. Ani jeden ze synů
se v tomhle nepotatil, tak budu rád, když
se to povede u Dominika,“ svěřuje se
senátor.

Fotka, na které jsou zachyceni nejstarší
a nejmladší z rodu Kratochvílů, byla
pořízena při křtinách malého Dominika.
Slavnost se uskutečnila v římskokatolické
farnosti v Praze Strašnicích. A co nejvíce
přeje děda svému prvorozenému vnukovi?
„Jakkoli to bude znít jako klišé, tak ze
všeho nejvíc si přeju, aby byl zdravý.
To je nejdůležitější předpoklad, aby mohl
prožít spokojený a radostný život,“ myslí
si Karel Kratochvíle. A jedním dechem
dodává: „No, a taky bych si přál, aby měl
na co vzpomínat, až bude velkej. Proto
se chystám ukázat mu, že nejkrásnější
pohled na svět je z koňského hřbetu
a zasvětit ho do včelaření,“ uzavírá
s pobaveným úsměvem senátor.

Křížovka o ceny

V návaznosti na životní událost – příchod prvorozeného vnuka Karla Kratochvíleho na svět, je v tajence ukryta první část přísloví, pojednávajícím právě o tomto tématu. Druhá část
přísloví zní „Šťasten ten, kdo je má.“ Tu první po vyluštění odešlete nejpozději do 15. prosince 2019 na emailovou adresu kratochvilnecteni@seznam.cz. Pět vylosovaných čtenářů,
od kterých obdržíme správně vyluštěnou tajenku, již tradičně získá odměnu v podobě 1 kg medu pocházejícího z vlastní produkce senátora Kratochvíleho.

KAREL KRATOCHVÍLE: ŘÍDÍM SE ZDRAVÝM SELSKÝM ROZUMEM

