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Vážení,

dovoluji si reagovat struènì na èlánek kolegy Radimeckého

s názvem: Tøi roky, ètyøi mìsíce a jedenáct dnù Kamila Kaliny

(Adiktologie, 10(2), 132–133). Ve své stati kritizuje autor vel-

mi ostøe pùsobení kolegy Kaliny na RVKPP v minulém obdo-

bí. Zajisté má autor pravdu, že se snížil rozpoèet na drogovou

problematiku, stejnì tak stále ještì nepøišly dotace a v rámci

dotaèního øízení se koordinátoøi nemohli aktivnì podílet na

dotaèním øízení. Pravdou také je, že dotaèní øízení bylo oproti

minulým letùm významnì protahováno a v nìkterých fázích

nebylo pøíliš transparentní a systémové. Nejsem si jista, že by

vše šlo tak jednoduše pøipíchnout na klopu Kamila Kaliny,

a to i pøes skuteènost, že za všechny uvedené vìci byl kolega

Kalina v obecné rovinì z titulu své funkce odpovìdný.

Stejnì tak bychom totiž asi našli podobný poèet omylù

a neúspìchù kolegy Radimeckého za jeho pùsobení na

RVKPP: dramatické snížení rozpoètu o 40 mil., zahájení

procesu pøevedení penìz z kapitoly Veøejná správa do kapi-

toly Úøadu vlády, tedy rozpoètu spadajícího pod všechny

možné balíèky, zrušení sítì okresních protidrogových koor-

dinátorù, roèní nepøítomnost atd.

Nechci zde v žádném pøípadì èíst z knihy høíchù,

všichni jich máme dost. Také je zapotøebí uznat, že oba dva

výše jmenovaní pánové oboru i protidrogové politice mnohé

pøinesli a úzce spolupracovali (napø. v dobì pøedsednictví,

kdy si kolega Kalina vybral kolegu Radimeckého za svého

nejbližšího spolupracovníka) a jako nepochybný fakt je za-

potøebí uznat, že výkon funkce øeditele sekretariátu

RVKPP a národního koordinátora je úkol opravdu nelehký.

Nerozumím však tomu, co tedy má èlánek pøinést no-

vého, pøínosného, má ukázat na negativní stránky rene-

sanèní postavy kolegy Kaliny? Nebo snad na to, že dokud

vedl sekretariát kolega Radimecký, bylo vše skvìlé a v po-

hodì a ze vedení kolegy Kaliny šlo vše vniveè? Tak to dle

mého mínìní asi není.

Já pøece jenom zaznamenala nìkolik zásadních pozi-

tivních èinù (napø. formalizaci kritérií hodnocení projektù,

komunikaci s poskytovateli) a jeden výrazný poèin kolegy

Kaliny, což jeho pøedchùdci neuèinili. Na závìr svého pùso-

bení otevøenì a s velkou mírou sebereflexe a bezesporu pro

nìj velmi bolestnì zhodnotil své pùsobení, položil je na mis-

ky vah a pøedložil k rozcupování všem kolegùm na konfe-

renci AT v letošním roce. A nebylo to hodnocení oslavné.

Kamil Kalina šel pøíkladem v politické sebereflexi, nesvalo-

val nic na své pøedchùdce ani kolegy (a že k tomu mìl bezpo-

chyby mnoho dùvodù) a byl si plnì vìdom své odpovìdnosti.

Za to si ho vážím a vìøím, že tím vnesl do celé politické kul-

tury pravdivost.


