
V Karlových Varech dne 8. 6. 2020

K      rukám zastupitelů města Karlovy Vary   

Vážení zastupitelé města Karlovy Vary,

obracíme   se   na   vás   jménem   základní   odborové   organizace   Unie   orchestrálních   hudebníku   ČR   v Karlovarském

symfonickém orchestru (dále jen „ZO Unie OH KSO“), jejímiž členy je i 85% hráčů tohoto orchestru. Rádi bychom,

abyste se seznámili s tímto dokumentem před tím, než budete jednat, rozhodovat (se) či hlasovat o Karlovarském

symfonickém   orchestru   (dále   jen   „KSO“).   Vzhledem   k tomu,   že   se   stále   a   opakovaně   setkáváme   u   mnoha

představitelů  města  s elementární  neznalostí  poměrů  v této  příspěvkové  organizaci,  nabízíme  některé   informace

přehledně a s dokumentací. 

Podpisy členů ZO Unie OH KSO jsou v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

KSO přehledně v číslech, reakcích a obrázcích aneb: buďte v obraze

Čísla zaměstnanecká aneb kolik bereme:  

- Počet hudebníků v KSO: 61

- Standardní počet hráčů v ostatních symfonických orchestrech v ČR: 80 – 100  

- Vzdělání hráčů: 52 % vysoká škola s diplomem, 48 % konzervatoř s absolutoriem (dvouleté pomaturitní studium).

Celá řada hráčů dále absolvovala mistrovská studia u předních sólistů doma i v zahraničí.  Hudebníci se většinou

svému  nástroji  věnují  již  od  základní  školy,  a  tedy  stejně  jako  vrcholoví  sportovci  mají  po  svém  nástupu  do

profesionálního tělesa za sebou již více než 15 let několikahodinového tvrdého tréninku neboli cvičení denně.  

- Nástupní plat hráče KSO (nastupujícího po škole bez praxe): 22 980 Kč  hrubého (17 900Kč čistého)

- Plat hráče KSO po 8 letech praxe: 26 410 Kč hrubého (20 264 Kč čistého)

- Plat hráče KSO po 20 letech praxe: 29 340 Kč hrubého (22 286 Kč čistého)

- Řádné a odpovídající osobní ohodnocení má pouze malý počet hudebníků, většina hráčů jej má do výše 500 Kč

hrubého. 

- Rozpočet  orchestru  neumožňuje  vyplácet  odměny  za  mimořádné  výkony,  ani  vánoční  odměny.  Jediný  benefit

představují pouze stravenky v hodnotě 50 Kč.

- Orchestr nedisponuje odpovídajícím nástrojovým vybavením, většina hráčů je nucena pořídit si nástroj na vlastní

náklady v řádech desetitisíců, až statisíců (podle druhu nástroje). Za použití vlastního nástroje v  ceně cca 100 tis.

obdrží hráč ročně kompenzaci ve výši cca 700,-Kč, z čehož vyplývá, že hráči v podstatě organizaci dotují ze svého a

totéž platí i o náhradách za koncertní oděv.
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Čísla výkonnostní aneb kolik(rát) hrajeme:

- Počet výkonů orchestru (= počet odehraných koncertů a zkoušek) je jeden z nejvyšších v ČR. 

- Ročně odehraje KSO cca 45 symfonických koncertů v sále, 30 kolonádních, 25 výchovných, 15 zájezdových (ČR) a 10

zájezdových (zahraničí).

- Na každý symfonický koncert se realizují průměrně 3 zkoušky. 

- Na každou zkoušku se hráč musí doma připravit.

- Hráč  musí  cvičit  na  nástroj  i  ve  dnech,  kdy  není  ani  zkouška  ani  koncert.  Bez  toho  není  možné  být  hráčem

symfonického orchestru na odpovídající úrovni. Není možné tvrdit, že hráči pracují jen pár hodin denně, na základě

prostudování plánu zkoušek a koncertů. 

- Hráči mají několikrát do týdne večerní frekvence (i  mimo koncerty), hrají  o víkendu a svátcích, jezdí na zájezdy,

mimo 14denní dovolenou hrají celé léto.

Čísla návštěvní aneb jak udržet s nízkým rozpočtem vysokou kvalitu a atraktivitu:

- Přestože je rozpočet orchestru limitován, daří se nám zvát největší osobnosti z řad tuzemských dirigentů a sólistů,

zejména však díky tomu, že jsou ochotni u nás vystupovat za naprosto neadekvátní honoráře. Samozřejmě bychom

rádi alespoň jednou do roka pozvali významného zahraničního hosta, tak, jak je to běžné nejenom v  Praze, ale i

v dalších regionálních orchestrech, ale o tom si můžeme bohužel nechat my i naši posluchači zatím jen zdát… 

- Během posledních 5 let stoupl poměr posluchačů z řad karlovarských občanů. Na běžném večerním koncertu jich

bývá okolo 60-70 %. Pouze na několika koncertech ročně (např. vánoční a novoroční koncert, koncert  v  období

„majských prazdniků“ nebo německých svátků apod.) je tomu opačně. 

- Průměrná návštěva abonentních koncertů je 400 posluchačů. 

- Návštěva mimořádných koncertů (koncert s Pavlem Šporclem, Michael Jackson Symphony apod.)  – to jsou vždy

vyprodané sály Grandhotelu Pupp nebo Velkého sálu Thermal.

- Výchovných koncertů se každoročně účastní okolo 5.000 dětí z celého Karlovarského kraje.  O našich výchovných

koncertech říkají hostující umělci, že svou kvalitou nemají obdoby. Stejné reakce jsou i od pedagogů, kteří s  dětmi

koncerty navštěvují. 

- Každoročně  připravíme  několik  mimořádných  akcí:  koncert  na  Rolavě,  koncert  s filmovou  projekcí,  koncert

s filmovou hudbou pro rodiny s dětmi, jezdíme hrát do domovů pro seniory v Drahovicích a Staré Roli.

Čísla o reprezentaci našeho města i celé republiky:

- KSO reprezentuje nejen v rámci ČR na těch nejprestižnějších akcích (turné s Pavlem Šporclem, koncerty Ewy Farné v

Praze,  koncerty  Michala  Prokopa  v Praze,  Brně  a  Valašském  Meziříčí,  pravidelná  vystoupení  v Obecním  domě

v Praze, přímý přenos ČT z benefičního koncertu ve Svatovítské katedrále), ale i v zahraničí.

- Již dnes nám s obavami píší ze čtyř Vysokých hudebních škol z Německa a Švýcarska, které k nám jezdí již léta na

dirigentské kurzy a ujišťují nás, že si naší spolupráce váží a doufají, že bude moci i nadále pokračovat viz příloha č. 2.

- Podílíme se na projektech česko-německé spolupráce v německém Bad Elsteru. 

- Byli  jsme vybráni pro provedení oper Siegfrieda Wagnera, které se budou realizovat jednou ročně jako součást

prestižního hudebního festivalu v Bayreuthu.

- Navštívili jsme opakovaně naše partnerské město Bernkastel-Kues a vystoupili na společném koncertu v  K. Varech a

Baden  Badenu  s tamní  filharmonií.   Tyto  koncerty  se  setkaly  se  skutečně  mimořádným  ohlasem  a  ze  strany

pořadatelů je velký zájem o opakování těchto akcí. Zahraniční koncerty slouží též k  získávání návštěvníků z německy

mluvících  zemí,  což  slouží  k propagaci  města,  ke zvyšování  turistického  ruchu  v K.  Varech  a  získávání  nových

návštěvníků našich lázní a tím i k větší pestrosti zdejší klientely.
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- Koncert  v  Karlových  Varech  pořádaný  k  150.  výročí  narození  Mahátma  Gándhího  navštívila  loni  na  podzim

velvyslankyně Indické republiky Narinder Chauhan (mimochodem přesto, že bylo vedení města i kraje k  této události

přizváno, nikdo se nedostavil. Její excelence z tohoto nezájmu byla velmi rozladěna…).

Čísla materiální aneb jak se nám žije:

- KSO vystupuje  v několika  nevhodných sálech.  Ani  jeden nemá odpovídající  akustické ani  rozměrové parametry,

natož odpovídající zázemí pro orchestr, sólisty a dirigenty. 

Zde si můžete prohlédnout naši sólistickou šatnu (cca 2,5 x 2 metry, s příčkou, která končí nad dveřmi a neumožňuje

ani minimální soukromí, navíc ji sólista sdílí se zázemím našich techniků…), kde se rozehrává např. Václav Hudeček:   

     

A jak taková šatna vypadá jinde – zde třeba v divadle v Brně? 

Navíc „díky“ neexistujícímu vlastnímu sálu žijeme prakticky stále jako na zájezdě – každý týden stěhujeme nástroje

povětšinou na místa bez nákladních výtahů, za jejich dopravu a stěhování platíme a nástroje trpí… Ale snažíme se… 

- V žádném sále (mimo divadla) není vhodné osvětlení. Hráči špatně vidí do not a publikum špatně vidí na hráče. Zde

si můžete prohlédnou fotku z našeho koncertu v Národním domě, v Lázních III,  a poslední fotka je z divadla, ve

kterém jediném je vhodné osvětlení.  Ale snažíme se… 
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Národní dům

Lázně III

Karlovarské městské divadlo. Bohužel právě v divadle vystupujeme nejméně. 

- Již cca dvacet let sedí naši hráči na židlích viz níže, před pár lety jsme nechali čalouníkem opravovat sedáky, teď se

trhají  už i  opěradla.  Každopádně to nejsou židle  pro orchestr,  na ty finance nemáme (mimochodem – některé
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kancelářské židle do managementu jsme před čtyřmi lety kupovali vyřazené z nejmenované karlovarské firmy, která

svým zaměstnancům prosezené židle pravidelně po dvou letech mění za nové… ). Nejinak jsme na tom s  židlemi pro

dirigenta, pro kontrabasy a bohužel také pro publikum. Na závěrečné fotce jsou orchestrální židle z  Filharmonie

Hradec Králové (ale takové židle mají asi téměř všechny orchestry, jsou to totiž židle orchestrální…)  Ale snažíme se…

 

Židle hráčů KSO židle pro kontrabasisty KSO a dirigenta 

(používané téměř 20 let) (stará více než 40 let)

Sál filharmonie Hradec Králové s odpovídající výbavou… 
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- V sále Lázní III a Ambassadoru je problém se vzduchotechnikou. V zimě je v nich zima a průvan, v létě je klimatizace

slabá. V Lázních III i při jarních teplotách přitápíme přímotopy. Do chodby v Lázních III už více než půl roku zatéká

oknem… Ale snažíme se… 

   

Přitápíme si v dubnu… Šatna, kde se převléká na koncert celý orchestr…

- Naše vybavení (nejen nástroje,  ale  i  notové pulty,  dirigentský  stupínek,  stěhovací  bedna na fraky)  jsou několik

desítek let staré, špatně manipulovatelné a nereprezentativní. Ale snažíme se…. 

Čísla o hodnotách aneb máme nárok na existenci?

- Jsme  se  Západočeským  symfonickým  orchestrem  Mariánské  lázně  nejstarší  dva  orchestry  v republice  a  jedny

z nejstarších v Evropě. Naše město by mělo být na nás pyšné. 

- Jsme orchestr v nejznámějším lázeňském městě, kam jezdí  turisté za volným časem a potřebují  kvalitní  kulturní

nabídku.  V tuto  chvíli  už  Vary  nedisponují  žádným jiným uměleckým souborem,  než  naším orchestrem (kromě

divadelního tu býval kdysi i operní…). Jsme kontaktováni cestovkami, které se ptají, kdy hrajeme vánoční koncerty,

od kdy do kdy bude festival Dvořákův karlovarský podzim nebo Beethovenovy dny. Ano, jsou i takoví návštěvníci KV,

kteří si svou návštěvu plánují podle termínů našich koncertů… Dvě německé cestovky, se kterými spolupracujeme,

nám píší, že se jejich klienti již těší, až bude opět možné vypravit autobus na náš koncert… Naše město by mělo být

na nás pyšné. 

- Každý rok navštíví naše koncerty jen v KV přibližně 40 000 posluchačů. Vliv a efekt multiplikace je zde nesporný.

Naše město by mělo být na nás pyšné.  

- Naši iniciativu Koncertní sál pro Karlovy Vary podpořili významní umělci z celé ČR (Marek Eben, Dagmar Pecková,

Pavel  Šporcl,  Václav  Hudeček a mnoho dalších).  Tito všichni  nás  vnímají  jako významnou kulturní  instituci  této

republiky, která si zaslouží, tak jako ostatní regionální orchestry, svůj sál. Přestože ho nemáme, hrajeme o sto šest.

Naše město by mělo být na nás pyšné.  

- Většina hráčů KSO pochází z různých koutů celé České republiky i ze zahraničí. Do Varů se kvůli KSO přestěhovali,

založili zde rodiny a platí zde daně. Jdou tedy proti proudu všeobecného odlivu chytrých, schopných a kultivovaných

lidí z našeho města. Učí na základních uměleckých školách a my možnost kvalitního hudebního vzdělání u nás ve

městě  považujeme  za  výhodu  karlovarského  uměleckého  školství,  nikoli  za  drzost  hráčů,  že  při  celém  úvazku

v orchestru stíhají i učit. (Mimochodem, takto musí „díky“ výši svého platu fungovat většina orchestrálních hráčů

v celé České republice).

- Orchestr se za posledních pár let pod vedením šéfdirigenta Jana Kučery omladil a dostal do skvělé kondice. Mezi

regionálními orchestry rozhodně hrajeme již „extraligu“… Naše město by mělo být na nás pyšné. 
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Vývoj rozpočtu KSO v roce 2018, 2019 a 2020

Předpokládáme, že dle výše zmíněného je zřejmé, že KSO vždy hospodařilo s minimálními prostředky za maximálního

úsilí a dotace stačila sotva na základní potřeby a zákonem dané platy hráčů. Situace se ovšem změnila na podzim v roce

2018,  kdy  se  orchestru  „motivačně“ sebralo  z  rozpočtu 2 mil.  korun bez jakékoliv  finanční  analýzy  či  relevantního

zdůvodnění. Situace to pro KSO byla o to horší, jelikož se od ledna 2019 zvyšovaly tabulkové platy v kultuře o cca 8 %.

Reálný propad v rozpočtu tedy činil cca 4,5 mil. korun!!! Na četná upozornění ředitele KSO o skutečnosti, že orchestr

skončí ve ztrátě, bohužel nikdo z vedení města nebral zřetel. Na podzim roku 2019 se po velkých diskuzích do rozpočtu

orchestru vrátila částka 2 mil. korun, ovšem 2,5 mil. korun na pokrytí navýšení platů KSO se nikdy nedorovnalo. A máme

tu rok 2020, kdy se od ledna všem státním zaměstnancům zvedl plat o 1500 Kč. Toto navýšení vedení města opět

nereflektovalo a rozpočet KSO zůstal stejný! Naprosto absurdní se v této situaci jeví dopis adresovaný řediteli KSO o

nedodržení rozpočtové kázně za rok 2019 o částku 2,4 mil. korun. Ano, přesně o tu částku, kterou město KSO nedalo

na pokrytí základních platů!!! A jaké to asi bude překvapení, když orchestr skončí ve ztrátě i v roce 2020! 

Další nepravdivým argumentem je, že na navýšení platů nedal městu nikdo ani korunu. Není tomu tak. Můžeme si zde

srovnat roky 2004 a 2019.

- V roce 2004 mělo město daňové příjmy ve výši 523,032 mil. korun. Orchestr v tomto roce dotaci z města ve výši   20,

761 mil. korun. 

- V roce 2019 mělo město daňové příjmy ve výši 949, 747 mil. korun. Orchestr v tomto roce dotaci z města ve výši  34,

600 mil. korun.

Závěr z těchto čísel je asi jasný. Město dává orchestru v roce 2019 daleko méně peněz vůči svým daňovým příjmům

oproti roku 2004! 

Celá situace se nám bohužel jeví jednoznačně:  vedení města nepodporuje tradici symfonického orchestru v našem

městě,   která   je   s  městem   spjata   již   185   let,   a   rozhodlo   se  orchestr   utlumit   a   zmenšit   do   podoby   skromného

kolonádního tělesa, čímž by Karlovarský symfonický orchestr zlikvidovalo. 

Náš orchestr přestál všechny světové krize i války. Věříme, že zastupitelé města Karlovy Vary jsou vzdělaní, kulturní a

odpovědní lidé, kteří svůj orchestr budou bránit, a zachovají jeho odkaz i pro příští generace!  

Po prostudování  všech  informací   (viz  výše)  nám,  prosím,  zkuste  odpovědět  na otázky,  budeme se  těšit  na vaše

odpovědi:

Může KSO ušetřit 30% ze svého rozpočtu, pokud 90 % tvoří mzdy, aniž by tím byl zlikvidován symfonický orchestr? 

Myslíte si, že vaši voliči chtějí být obyvatelem prvního krajského města bez jakéhokoli uměleckého souboru? (Prvenství

stran jediného krajského města bez divadelního souboru již získalo jedno z předchozích vedení) 

Chcete vy osobně být tím, kdo zlikviduje ve Varech funkční, kvalitní a 185 let starý orchestr, který slouží v  našem městě

nejen jeho občanům, ale který tvoří i páteř jeho kulturní nabídky pro návštěvníky z celé republiky i světa?

MgA. Martin Ondráček

Předseda ZO Unie OH KSO
Koncertní mistr KSO
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