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Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/KarlovarskyDnes

Chceme pro poslucha-
če koncertní sál, který
nebude ostudou, ale
chloubouměsta. To
požadují v petici hu-
debníci a příznivci Kar-
lovarského symfonic-
kého orchestru. Z reak-
ce vedení města vyplý-
vá, že brzké řešení je
nepravděpodobné.

KARLOVY VARY Chybí nám šatny,
neustále se stěhujeme a podmínky
nejsou špatné jen pro nás, ale i pro
naše posluchače. I kvůli těmto dů-
vodům vyrazil mistr violoncell KSO
Martin Ondráček do boje s peticí vo-
lající po změně. Za necelých deset
dní získal 141 podpisů.
„V Karlových Varech koncertní

sál chybí již 182 let, tedy přesně tak
dlouho, jak ve městě působí jeden
z nejstarších orchestrů na světě,
Karlovarský symfonický orchestr.
Rádi bychom, aby se tato neuspoko-
jivá situace řešila a nový koncertní
sál v Karlových Varech vznikl a dů-
vodů je hned několik,“ vysvětlil On-
dráček.
Jednou z největších bolístek sou-

časného KSO je podle hudebníků
neustále stěhování. V současné
době vystupuje KSO v Karlových
Varech v Lázních III, Grandhotelu
Ambassador Národní Dům a v Grad-
hotelu Pupp. „Sály, ve kterých KSO
vystupuje, nevyhovují především
akusticky, ale ani prostorově a pro-
vozně,“ přidal další důvod Ondrá-
ček. Cinkání příborů o talíře při vy-
stoupení symfoniků pak bylo jed-
ním z posledních hřebíčků.
Se spolkem Koncertní sál pro

Vary je vedení KSO v úzkém kontak-
tu. Ředitel karlovarských symfoni-
ků Petr Polívka celou iniciativu
vítá. „Může to pomoci naší snaze,
kteroumy imagistrát vyvíjíme. Pro-
story, ve kterých KSOhraje, jsou ne-

smírně atraktivní. I pro posluchače
může být zajímavá určitá variabili-
ta v sálech. Nicméně žádný z těchto
sálů není sálem určeným pro sym-
fonické produkce, v každém z nich
se potýkáme s jistými problémy a
nalezení řešení v podobě ve všech
směrech vyhovujícího sálu považu-
jeme za nejvýš nezbytné,“ řekl ředi-
tel Polívka.

Koncertní sál v nedohlednu
Situací se začalo zabývat i vedení
magistrátu. Náměstek Jiří Klsák se
sešel s iniciátory petice. „Domluvili
jsme se na tom, že petice nebude
mít kritický charakter. Jde o to, spí-
še vytvořit prostředí k tomu, aby se
na všem začalo pracovat a přede-
vším, začalo se o projektu nahlas
mluvit. Můžu naznačit, že několik

možných podob koncertního sálu
už máme připravených. Nebude-
me stavět na zelené louce, ale mlu-
víme tu o vestavění sálu do již fun-

gujícího objektu,“ naznačil Klsák.
Náměstek ale prozradil, že jedna z
možností bymohla být i dříve odmí-
taná varianta přesunu symfoniků

do Císařských lázní. „Vím, že první
návrh nebyl přijat, ale pokud by se
přepracoval a vyhověl požadav-
kům hudebníků, tedy o navýšení
počtu šaten či zlepšení akustiky,
mohlo by to být řešení,“ uvedl Kl-
sák s tím, že podle něj je to ale stále
běh na dlouhou trať. „V Brně řešili
tento problém deset let a nyní te-
prve začali stavět, nedokážu říct,
zdalimy budeme rychlejší, nebo na-
opak pomalejší,“ dodal Klsák.
Výstavbu nových prostor nepova-

žuje za reálnou ani ředitel KSO. „Vě-
řím, že v blízké budoucnosti nějaké
řešení nalezneme. Včera se usku-
tečnilo jednání všech subjektů na
magistrátu, na němž jsme nalezli
shodu a domluvili se, že nadále bu-
deme postupovat společně,“ potvr-
dil Polívka.

S
píš parkoviště a výstavní
místnost prodejce luxus-
ních vozů v jednom než
pěší zónu připomíná ráno
co ráno třída T. G. Masary-

ka. Nechci tvrdit, že jsou karlovar-
ští podnikatelé chudí, ale aby své
kavárny, hospůdky či obchody zá-
sobovali eskovými mercedesy, ja-
guary či range rovery mi připadá i
na Karlovy Vary trochu nabubřelé.
Takže luxusní kavalkáda bude spíš
než podnikatelům patřit jejich zá-
kazníkům. Osobně jim říkám za-
hrádkáři. Ne snad, že by se ve vol-
ných chvílích rýpali v zemi, ale v
létě, kdy k tomu počasí přímo vybí-
zí, rádi posedávají na předzahrád-
kách restaurací a kaváren na pěší
zóně. A pokud se při tommohou
ještě pohledem pokochat svým na-
blýskaným bourákem, tím lépe.
Teď na to budou mít o něco méně
času. Leda by ukecali živnostníky,
aby kvůli nim otevřeli o hodinu
dřív. Říká se přece: náš zákazník,
náš pán. Ale pochybuji, že by na ta-
kovou prosbu podnikatelé slyšeli.
Takže, milí zahrádkáři, v devět šup
s autem do anonymity parkoviště.

Petr Toman
redaktor MF DNES

KARLOVY VARY Černobílý obraz
a omamně sytou barevnost kombi-
nující film, ve kterém hlavní roli
ztvárnila režisérova múza Shu Qi,
uvádí do 19:30 dnešní filmový klub
v kině Drahomíra.
Epická vizuální báseň Assassin je

koprodukčním dílem Číny, Hong
Kongu, Taiwanu a Francie v režii
jednoho z největších žijících asij-
ských filmařů Chou Siao-siena.
Film s prvky bojového umění, kte-
rý v novodobé kinematografii
nemá obdoby - takové bylo zpravi-
dla hodnocení po jeho uvedení na
festivalu v Cannes, kde byl v roce
2015 nominován na Zlatou palmu a
získal cenu za nejlepší režii.
Filmový poem odehrávající se v

Číně 9. století je vizuálně omračují-
cím vyprávěním s prvky žánru
wuxia - čínského ekvivalentu stře-
dověkého rytířského eposu s prvky
fantasy. Jeho hrdinkou je profesio-
nální vražedkyně Nie Yinniang.
Assassin je dílem významného

představitele Tchajwanské nové
vlny, který znovuobjevil a redefino-
val význam dlouhého záběru.
— Petr Kulhánek, Filmový klub

KARLOVY VARY Zbytky ze školní
jídelny či nedojedené svačiny školá-
ků už nekončí v koši. Alespoň ne na
Základní škole jazyků v karlovarské
Libušině ulici, kde spustili pilotní
projekt na umístění kompostéru do
jídelny. Z nevyužitého jídla se tak v
KarlovýchVarech stává hnojivo. Po-
kud se novinka osvědčí, získají kom-
postér všechny školy ve městě.
Celkem dokáže stroj zpracovat až

82 kilogramů zbytků denně, k to-
mutomaximu se ale škola ani nepři-
bližuje. „Vše je to o tom, jaké jídlo v
daný den uvaříme. Například po-
kud jsou řízky s bramborami, je
zbytků tak okolo 20 kilogramů s
tím, že zbudou většinou jen bram-
bory. Na druhou stranu víme, že na-
šim malým strávníkům moc neje-
dou luštěniny. To se pak pohybuje-
me i okolo 40 kilogramů zbytků za
den,“ uvedla hlavní kuchařka jídel-
ny Alena Fridelová.
Kompostér, který koupilo město

za 250 tisíc korun, je zatím v aktivní
službě několik týdnů, přesto si ho
už kuchařky ze základní školy po-
chvalují.
„Dříve byly přepravky, kam se dá-

valy zbytky jídel. Vždy poté přijel
nějaký odběratel a odvážel si to pro
svá zvířata. To nyní odpadlo a vše

se dělá na místě. Kompostér navíc
ani nijak dramaticky nezasáhl do
naší kuchyně. Jehomalé rozměry si
nevyžádaly žádné úpravy prostor,
krom vytvoření vývodu namalý ko-
mín,“ okomentoval novinku ředitel

školy Jiří Burian. Za pět dní vyrobí
stroj přibližně 40 kilogramů sub-
strátu, který má další využití.
„Pravidelně si pro něj jezdí Sprá-

va lázeňských parků. Ta jej využívá
na hnojení,“ přiblížila Fridelová.

Stroj podle zaměstnanců jídelny ne-
smrdí, jen se musí hlídat přehřívá-
ní. Podle prvotních ohlasů na nové-
ho pomocníka ve školní kuchyně
chceměsto rozšířit pilotní program
o další institucí, a to o Základní ško-
lu Poštovní.

Kompostér zvládne i svačinky
Kromě samotných kuchařek mo-
hou svým odpadem pomoci i sa-
motní žáci, po celé škole jsou umís-
těny speciální koše se sáčky z kuku-
řičného škrobu na svačiny.
Kompostér zpracuje všechny sy-

rové i vařené zbytky jídel. K přemě-
ně na výživný substrát dochází do
24 hodin díky mikroorganismům
Acidulo. Technologie disponuje
také nanotechnologickými filtry,
které zamezí produkci škodlivých
plynů. Celý proces kompostování
je automatický a bezzápachový.
„Je to opravdu prima vynález.

Vše je rychlé a hygienické a není s
tím moc práce. Vyprázdnit kom-
postér je jen otázka několika mi-
nut. Zbytek zvládne víceméně stroj
automaticky. Pokud by záleželo na
mém rozhodnutí, nakoupila bych
je i do dalších škol,“ dodala Fridelo-
vá.
— Petr Toman

Vary uvidí
vizuální báseň
o vražedkyni

Zápisník
Petr Kozohoroský
redaktor MF DNES

Petice připomíná letitou
ostudu Karlových Varů

Elektrický kompostér Vedoucí kuchařka Alena Fridelová v jídelně ZŠ jazyků
v karlovarské Libušině ulici u nového zařízení. Foto: Václav Šlauf, MAFRA

V LoktiKarlovarští symfonici spolupracují i s hudebníky různých žánrů, v Lokti hráli sMichalemProkopema jeho kapelou. Foto: Václav Šlauf, MAFRA

KARLOVY VARY Aby bylomeziná-
rodní karlovarské letiště konkuren-
ceschopné, potřebuje širší a delší
přistávací dráhu. Ohledně zajištění
pozemků, nutných k rozšíření
dráhy z dnešních třiceti na čtyřicet
pět metrů, spolu jednali hejtmanka
Jana Vildumetzová a primátor Petr
Kulhánek.
„Je to klíčové pro budoucnost le-

tiště, abychom mohli dohodnout
další letecké společnosti a další lin-
ky,“ vysvětlila hejtmanka. Ačkoli
kraj plánuje rozšíření dráhy již
dlouho, potíž je v tom, že některé
potřebné pozemky nepatří kraji,
nýbrž krajskémuměstu. Proto nyní
obě instituce jednají se Státním po-
zemkovým úřadem o bezúplatném
převodupozemků. Pokud se vše po-
daří, město je ochotné tyto parcely
směnit za ty, které kraj potřebuje k
rozšíření přistávací dráhy.
Podle primátora by v případě dob-

rého konce této směny byl jak kraj
tak město jištění proti případnému
nařčení, že nehospodárně nakláda-
jí se svým majetkem. „Nyní musejí
doběhnout všechny termíny na Stá-
ním pozemkovém úřadu a poté
jsme schopní jednat rychle,“ ujistil.

Nejen širší, ale i delší
Kromě rozšíření dráhy si moderni-
zace letiště vyžádá také její prodlou-
žení. To ale podle primátora není
tím, co nyní kraj aměsto nejvíce po-
třebují. „Rozšíření je opravdu zá-
sadní. Například společnost Rya-
nair a další nízkonákladoví doprav-
ci, kteří by tady chtěli létat, tak
prostě na tuto dráhu nepůjdou. Po-
třebují pětačtyřicet metrů,“ řekl
primátor.
Karlovarský kraj už zadal posu-

dek, zda nebudou úpravy dráhy va-
dit životnímu prostředí. „Rozšíře-
ní, to je v podstatě marginální zále-
ž i tos t . Tou větš í je
prodloužení dráhy. Pokud to udělá-
te, musíte mít i nějakou dojezdo-
vou plochu v případě nečekané
události na letišti, která je velmi vý-
znamná. Projekt odhaduje, že bude
zapotřebí navézt až milion kubíků
zeminy. Pro prostředí je to zásad-
ní,“ popsal před zadáním posudku
krajský náměstek pro dopravuMar-
tin Hurajčík. (ple)

● Karlovy Vary, jakožto jedno z nej-
významnějších lázeňských měst
Evropy, nemají vyhovující sál,
v němž by mohl účinkovat symfo-
nický orchestr
● sály, ve kterých KSO vystupuje,
nevyhovují především akusticky,
ale ani prostorově a provozně (kon-
certy jsou narušovány chodem ho-
telů)
● posluchači jsou ochuzeni o velká
díla, ve městě chybí koncertní sál,
kde by mohly být realizovány

skladby pro velký orchestr a sbor
● neustálé stěhování orchestru do
různých sálů stojí nemalé finanční
prostředky, zároveň škodí hudeb-
ním nástrojům
● podmínky pro posluchače a uměl-
ce jsou absolutně nevyhovující:
chybí šatny, klimatizace, odpovída-
jící osvětlení a důstojné zázemí
pro posluchače i účinkující
● zahraniční lázeňští hosté jsou
zvyklí na koncertní síně evropské-
ho standardu. Zdroj: petice

Co chybí symfonikům i posluchačům

Z obědů a svačinek se stává hnojivo

Letiště
potřebuje větší
přistávací dráhu

Každodenní
přehlídka
luxusních aut
bude kratší


