JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor marketingu a vnějších vztahů
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 488
e-mail: hovorka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
V Českých Budějovicích dne 1. září 2009
Č.j. KUJCK 26965/2009/OMVV
Vyřizuje: Ing. Arnošt Máče
Tel.: 386 720 486

Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 19. srpna 2009 Vám
posíláme vytištěný text e-mailové korespondence, kterou k dané věci obdržel ředitel Gymnázia
Jírovcova dne 1. dubna 2009.

S pozdravem

Vážený pane řediteli,
dovoluji si touto cestou se na Vás obrátit s následující záležitostí.
Vaši studenti se zapojili ve dvou týmech do soutěže "Rakousko - Česko v roce
2020", kterou vyhlásil kraj Dolní Rakousko. Její organizací za Jihočeský kraj
jsem byl pověřen já. S politováním Vám musím sdělit, že vedoucí jednoho z
projektů paní .... svým způsobem jednání ohledně účasti vašich studentů v
soutěži, zanechala nejen u mne, ale i u mých kolegů velmi negativní dojem.
Již při první její návštěvě v mé kanceláři nám bylo téměř vytčeno, že máme
kanceláře tam, kde je máme a že paní kolegyně nemohla najít nejdříve naší
budovu (pracoviště v ulici Boženy Němcové - jistě víte, kde to je...), pak
vchod do budovy hledala dvakrát(musela obejít celé parkoviště!!!), až se
nakonec dostala do mé kanceláře (po mé, myslím že trpělivé navigaci pomocí
mobilního telefonu). Nějak jsem nepostřehl pozdrav a naše jednání začalo jejím
"Tak to jste Vy?!" Jelikož nejsem žádný "citlivka", toto přivítání jsem přešel
a přistoupil jsem ke konkrétnímu jednání ohledně projektu, které z její strany
probíhalo s absolutním despektem. Nevím, čím jsem si to zasloužil. Nicméně po
jejím odchodu jsme se s kolegy shodli, že její jednání se slušností mělo jen
velmi málo společného. Toto první setkání jsem nechal bez odezvy, i když mne
(jako člověka celkem klidného) celkem "vybudilo".
Dnes jsem na zúčastněné školy posílal informace ohledně organizace předávání
cen vítězným týmům v rakouském Hornu, obsah mailu přikládám i Vám.
Jihočeský kraj se při zahájení této soutěže zavázal, že vypraví na předávání
cen pro nominované týmy autobus. Vzhledem k počtu postupujících týmů (8)a
počtu míst v autobusu byl stanoven počet zástupců jednotlivých týmů na 4 + 1
pedagogický doprovod. Dvě školy mají zastoupeny dva týmy, požádal jsem, aby za
tyto školy jel jen jeden pedagogický doprovod - proto celkový počet účastníků
ze škol je 38. Z KÚ jedu já jako organizátor soutěže a kolegyně, která má na
starosti soutěže jako takové a byla členkou poroty. Celkem tedy 40 účastníků.
Některé autobusy mají právě tento počet sedadel a já dnes nevím, jaký typ
autobusu nám bude přepravní společností poskytnut...
A teď k jádru mého (našeho) rozhořčení. Zavolala mi paní ...., proč nemohou
jet od vás oba dva vedoucí projektu a že by jí moc zajímalo, kolik jede lidí z
KÚ. Bez jakékoliv snahy získat informace o tom, jak se věci mají, začala ihned
útočit v tom smyslu, že má své zkušenosti a že z KÚ pojedou jistě "zástupy"
úředníků na úkor kantorů a dětí. I přesto, že nejsem povinen se paní ....
zpovídat, sdělil jsem jí, že jedem pouze dva. Asi v zápalu svého rozhořčení
špatně rozuměla, myslela, že nás jede víc. Těžce jsem se jí snažil vysvětlit,
že jde pouze o technickou stránku, že autobus není nafukovací. Její podezření,
že je to akce hlavně pro úředníky KÚ se mi asi nepodařilo vyvrátit. Chápu, že
je v zájmu jak kantorů, tak zúčastněných dětí, se na vyhlášení podívat.
Původně bylo v regulích soutěže, že závěrečného ceremoniálu se zúčastní z
každého týmu pouze 3 (2 žáci a kantor) a z každé kategorie pouze 5 týmů. Na
základě mých připomínek se počet účastníků za tým zvýšil (tak, aby kapacita
autobusu byla využita) a v jedné kategorii jsem místo původních 5 týmů
zajistil účast ve finále 6 týmům z Jihočeského kraje. Proto pochopíte mé
rozhořčení, kdy jsem nařčen z toho, že organizuji výlet hlavně pro své
kolegy...
S Vaším gymnáziem je vždy velmi dobrá spolupráce, kdekoliv můžeme Vaši školu
chválíme - výsledky v soutěžích mluví za své. Proto by mne (a určitě i Vás)
mrzelo, kdyby prestiž, kterou Vaše škola má, byla poškozována jednáním, se
kterým jsem se setkal. Nevím, jaké máte Vy zkušenosti s jednáním mých kolegů z

odboru školství KÚ, ale myslím, že se vždy snaží pomoci při hledání řešení
problémů, které jsou před školy postaveny. Proto nechápu vše, co jsem napsal
výše ohledně jednání paní .....
Neberte prosím tento mail jako oficiální stížnost. Spíš jsem pokládal za svou
kolegiální povinnost se s Vámi podělit o tyto dojmy. Nechávám na Vás, jak s
tímto mým osobním pohledem naložíte.
S pozdravem
Miroslav Hrdina

Mgr. Miroslav Hrdina
Jihočeský kraj - Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Pracoviště : Boženy Němcové 49/3
telefon: 386 720 936
Obsah mailu:
Dobrý den,
po pondělní schůzce s hlavními organizátory soutěže vám zasílám aktuální
informace:
1. slavnostní předávání cen proběhne 27.4.2009 (změna!!!)
2. informace o dopravě :
Datum:
27.4.2009
Plánovaný čas odjezdu:
7:30
Místo odjezdu:
autobusové nádraží České Budějovice - stanoviště
č. 12
Předpokládaný návrat do ČB: 18:00
Náklady na dopravu hradí Jihočeský kraj
3. doporučuji zajistit si pojištění na cestu - týmy si zajišťují samostatně
4. počet účastníků z jednotlivých týmů - vzhledem ke kapacitě míst v autobusu
je počet omezen na 4 žáky + 1 pedagogický doprovod (u škol, které mají dva
týmy stačí jeden ped. doprovod pro oba týmy)- prosím o zaslání seznamu
účastníků z vašich škol do 10.4.2009
5. pas nebo občanský průkaz s sebou
6. program
7:30 odjezd z ČB
10:00 zahájení oficiálního programu
11:15 ukončení programu, občerstvení
odpoledne - návštěva Dolnorakouské zemské výstavy v Hornu
cca 16:00 odjezd do ČB
S pozdravem

M. Hrdina

